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VAM CEMİYETİNE GİRİYORUZ 
r e Gi 

• 
icra Kanununda Yalancı Ve Hiyleci 
Borçlular için Şiddetli Maddeler Var 

Bugün tatbik mevkiinde bu· 
lunan icra ve iflAs kanunu, çok 
uz.un olmayan bir müddet sonra 
hükümsüz kalacak; yerini, Millet 
Meclisinde geçen hafta kabul 
edilen yeni icra ve iflas kanunu
na bırakacakhr. 4 Eylül tarihin
den itibaren tatbik mevkiine ge .. 
çecek olan yeni kanunun ihtiva 
ettiği hükümler, borçlaran öden• 
Diesi noktasından çok ahemmi· 
yetli görülmektedir. Bu hususta 
görüştüğümüz hukukçular, tatbi· 
katta çok ciddi ve pratik hare
ket edilmesi temennisinde bu
lunmakla beraber, yeni kanun 
ile esaslı hükümler tedvin olun• 
duğunu söylediler. 

~ 1. Akvam Cemiye- 1 

Kanunun en çok nazarı dik
kati celbeden kısımları, borç 
6demek hususunda sui niyeti ve 
yolsuz hareketi görülen borçlu-
1 hakkındaki ceza madd~le
rldir. Filhakika borcuna karşı sa
dakatini muhafaza etmiyenlere 

-yeni kanun birçok noktalardan 

letanbul icra dalrelerlnln 
bir kö,asl 

hapiı cezası tayin etmektedir. 
Bir defa her borçlu, icra 

dairesinin talebi üzerine mal be
yanına mecburdur. Bu mecburi
yeti yapmıyanlar hapis ile tazyik 
edileceklerdir. Mal beyanında 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Yunanistanda intihabat 
• 

Mücadelesi Alevlendi 
~~~~~~~-----~~--~~-

Ce neral Kondilis VenizelosHükiimetine 
Karşı Ateş Püskürüyor 

intihap mUcadefeaınae mUhlm rol oynıyacak siyasi liderlerden 
M. Venlzeloe M. Çaldarl• M. Papanastasyu 

Atina 22 ( Hususi ) - intiba- lakat ve belagatini intihap gü-
ba t mllcadeleleri başladı, siyasi nünün arifesine saklar, ve o za-
liderler mücadeleyi resmen küşat man bombardımnna başlar. O 
tden ilk siyasi nutuklannı irat derecede ki Mösyö Venizelosun 
~ttiler. Bunlardan Papanastasiyu, ıihirkar asasını (Bu tabir Venize-
J\tinada Kendrikon tiyatrosunda, losun lisanma eskidenberi alem 
Zaviçonoı, Nesolongide Kafan· olarak kullanılmaktadır) hP.r kuv-
daris ve Ceneral Kondilis te SelA- vetten daha müessir görenler ve 
llikte söz söylediler. Henüz Çal· onu en kuvvetli muvaffakiyet amili 
dllris ile Venizelos nutuklarım sayanlar pek çoktur. 
•6ylememişlerdir. M. Venfzelosun Sırası] gelmişken şimdiki in-
tıutku bittabi en sona kalacaktır. tihabatın tabi olduğu cereyanlar 
~linki mumaileyh biltiln fırkaların hakkında biraz malumat vereyim: 
Ulcumetio icraata aleyhindeki Şimdiki intihabat iki büyük tas-

tcnkit ve muabazelerini dinledikten nife tabidir. Birincisi Cümhuriyet• 
'

0 nra bunlara cevap verecektir. kıraliyet cereyanıdır ki bunun 
Esasen M. Venizeloı daima ta_. ( Devaıot 8 ind •ayfada ) 

tine Çağırılıyoruz 
Hariciye Yeklll Tevfik Ru,ıu 
Bey Tahdidi Tesllhat Konfe
rans1ndan dUndUjU zaman 
beyanatta bulunarak TUrkf· • 
yenin Akvam Cemiyetine ça• 
jırJlmasının kuvvetle muhte
mel oldujunu söylemı,u. Bu 
haberler •imdi teyit olun
maktadır. Bu hususla elman 
telgrafları yazıyoruz s 
Cenevre, 25 (A.A.)- Cemi· 
yeti Akvamın fevkalAde ofa· 
rak lçtlmaa davet edilen 
heyeti umumlyeslnln çar
f&mba gUnU öjleden sonra 
akll mutasavver celsaslnde 
Cemiyete yeni 6zanm gir· 
masl me•eleslle lftlgal et
mesi muhtemeldlr. Bu yeni 
Aza TUrklyedlr. 
Parla, 25 (A.A.) - Pötl Parl· 
ziyan gazele•I Cenevreilen 
uırenlyor: 

M. Mlhalakopulos sah gUnU 
Cemiyeti Akvam BUyUk Mec
llalnde TUrklyenJn eylOI lçtt
mama lflJrak edabllmesl 
için Cemiyet~ Akvama glrml
Y• davet edllmaalnl tekllf 
edecektir • 

Trabzon Meb'u•u Hasan B. 

Barut işinde 
Karar Verildi 

Hususi Encümen Tahkikat 
icrasını Lüzumlu Gördü 

Ankara, 26 (Hususi) - Barut 
meselesini tetkik eden Millet 
Meclisi Hususi Encümeni, bu hu
susta tahkikat icrası lizım geldi
ğine karar vermiştir. Encümen 
dört mesele Ozerinde durmuş
tur; 1 - Barut ve infilakı 
Maddeler lnbisarımn müzayede 
ve ihale muamelesi, 2 - devlet 
hesabına tabanca ve saire getir· 
meyi üzerine alan lbrahim zade 
LtUfi Beye mukavele hilafına 
avans verilmesi, 3 - ikinci bir 
fişek mukavelesi yapılması, 4 • 
on bin tabanca ithali için Lfıtfi 
Beye milsaade verilmesi. 

Bu işlerde eskiden vekil 
olan Hasan Beyin taalluku 
itibarile Encümen tahkikat icrası 
kanaatini izhar etmiştir. Meclisin 
bu gllnkll içtimaında bu mesele
nin heyeti umumiyede mUzakere
ai muhtemeldir. 

• 
Mübadele Ve lskin Hare-
ketlerinin Umumi Neticesi 
Bu İşler İçin Şimdiye Kadar 16,861,876 

Lira Sarfedilmiştir 

MemlakeHa lakAn edllen muhacirlerden bir kaflle 

Lozan Muahedesinin· imzaamdan 
ıonra başlıyan ve bugüne kadar 
devam eden mObadele ve lskAn 
hareketinin bntnn ıafhaları mu .. 
ayyen rakamlar halinde tespit 
edilmiştir. Bu hususta hazırlanan 
bilanço ıayauı dikkat izahatı ih· 
tiva etmektedir. 

Bu izahata göre bizde ilk 
mübadele Balkan muharebesin· 
den sonra Türkiye ile Bulgaris-

tan arasında ve hudut civarında• 
ki elttllliyetler arasında yapılmıf" 
tır. Yine Balkan Muharebesini 
takip eden gllnlerde lzmir ve 
Balıkesir sahillerindeki rum ahali 
Yunanistana hicret etmlye bq
lamışh. Bu vaziyet karşısında 
o zaman Yunan Başvekili olan 
M. Venizolos ile İstanbul hUkt\
meti arasında bir mübadele 

( Devamı 11 inci sayfada ) 

Anadoludan Buğday Sev· 
kiyatı Devam Ediyor 

---D----
Dlln Zahire Borsasında buğday fiatleri biraz yükselmiştir. Dno 

Anadoludan şehrimize 56 vagon buğday gelmiş, ekmek yapılan buğ· 
'aylar, eski fiate nazaran biraz fazla olarak sekiz kuruş on paraya 
.talmıştır. Francala yapılan buğdaylar doku:ı kuruş on paradan 

muamele görmüştür. 

Bu sene buğday mahsulUnün nasıl bir vaziyet arzedeceği hakkmda 
suallere henüz kat'ı ve müsbet cevap verilememektedir. Hakiki ne~ 
ticenin anlaşılması için bir müddet daha beklemek lazım geldiği beyan 
olunmaktadır. 

---------------------------------------------Silah l <1 r Tahdit Edilince! .. -----------------w-:,...-~------.ı 
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1 Halkın Sesi Günün Tarihi 

Mücrim Çocuklar 
İçin Bir Teşebbüs 

l.~•ç!!m .. •'~•1m•~;n1ıım::•mua• ..... • ' ·- : ~ ~ ., "" .. ·. Ticaret Odaları 
Kongresinde .. 

Afcıl Hıfzıssıhhası Cemiyetinin 
mücrim çocuklarla :ıaif zekalı 
çocuklar hakkındaki teşebbüs
ten bahıetmiıtik. Cemiyet bun
lar için ıslah evleri tesisine 
çalışacnktır. Bu hususta halkı
mızın fikirlerini yazıyoruz: 

Fcyz.I Bcy(:sultaııahmet Mchmctpaşa )'O• 
kuşu JJ) 

- (Akıl Hıfzıss:ba) cemiyetinin 
mücrim gençlerle mücrim olmıyan 
ve fakat akılları zaif olanlar 
için ayrı birer müessese ve ıslah
hane tesisi etrafındaki teşebbü
sünü takdir etmemek mümkün 
değildir. Esasen Yeni 'Ceza Kanu
nu da bu maksada göre hazır· 
lanmıştır. Cemiyetin bu progra
mı biraz zengindir, para işidir, 
diye belki hepsi yapılamaz. Fa
kat şimdilik mücrim çocuklar için 
ufak mikyasta bir ıslahhane te· 
sisi mümkündür ve c!erhal de 
yapılmalıdır. 

• Fuat B•y - ( Sirkeci Sancaktar ... 
kak 25) 

- Avrupamn birçok memle
ketlerinde mücrim çocuklar için 
ayn hapishaneler yapılmıştır. 
Bunlann ahvali ruhiyesi inceden 
inceye tetkik edilir. icap eden 
tedbirler alınır. lımin ve bbbın 
icaplanna göre betbaht küçük 
canilerin tedavilerine çalışıhr. 
Bunlar insanlar için nafi bir 
uzuv haline getirilir. Biz de Garp 
medeniyetini kabul ettiğimiz için 
kanunlarımızda da bunlara tama• 
mamen yer verdik. Hatta geçen 
tene Adliye Vekili Bey bir be-
yanatında çocuklar için bir ıslah
hane yapmıya çalıştığını söyle
mişti. Kanunlanoımn münderi
catıw bakkile yerine getirebil
mek için böyle müesseseye lüzum 
Yardır. 

* Hayri Bey - ( Akaara7 Kuııanl mahal· 
icat 63) 

- ( Akıl hıfzıss hha ) cemi· 
yetinin teşebbüslerini takdir et
memek mümkün değildir. Bu 
cemiyet azası ayni .zamaı.ıda ya
ramaz ve gabi çocukların mua
yenelerini de meccanen yapıyor
larmış. Aynca mücrim gençler 
için de bir ıslahhane açtırmak 
teşebbUsünde bulunmuşlardır. 
Her memlekette böyle müessese
ler vardır. Bu teşebbüslerin ala
kadarlarca hüsnü telakki ed!lme
ıini isterim. .. 

Cemil Bey • Aksaray Kaı.ganl mahal· 
ı..ı 63-

-
11Hepsi yapılamıyan bir 

ıeyin hepsi de terkedilemez" 
derler. Akıl Hıfzıssıhha Cemiye· 
tinin programda mühim para 
aarfını icap ettiren kısımlara 
yardır. Şimdi tasarruf dolayısile 
bunları yapmıya belki imkan 
yoktur. Fakat nasıl olsa çocuk
larımıza mektep açıyoruz. Bu 
mekteplerden bazılarını orta :ze
kilı ve bunun dunundaki çocuk
lara hasretmek ruümkündilr • 
Bu sene bu tecrllbeyi yapar
ken ge!ecek sene de mücrim 
çocuklar için ıslahane açmasını 
düşünürüz. 

ŞiKAYET 
------

Amelelerin 
Yevmiyelerini 
Vermemişler 

Haber aldığımıza göre son 
günlerde b .. zı fabrikalar hakkın
da Sanayi Müdürlüğüne müraca
atlar ve şikayetler yapılmaktadır. 
Bu hususta tahkikat yapbk ve 
şunları öğrendik: 

Son zamanlarda hükumetten 
fabrika açmak müsaadesi atan 
bazı milteşebbisler açtıkları fab
rikaları muntazam bir şekilde 
işletememektedirler. 

Bazılan da amele licretlerini 
ödememişlerdir. Şikayeti yapan· 
lar, haklan bu SUTetfe sürünce
mede kalan amelelerden bazıları
dır. Sanayi Müdürlüğü bu hu
susta tahkikat yapmıya bqla
mışbr. 

Bir Mavnacı yaralandı 
Haydarpaşada mavnacı Nuri, 

mavnasım Ahmet kaptanın idare
sindeki motöre çarptırmamak 
için manevra yaparken denize 
düşmüştür. Nurinin bacakları 
motörün pervanesi arasına ~r

miş ve ağır surette yaralanmıştır. 

Meçhul Şerirler 
Zavallı Kadını Öldürenler 

Henüz Bulunamadı 
Birkaç gün evvel Y edikute 

civarında Ka'!.hçeşmede bulunan 
kadın cesedinin hüviyeti henüz 
tespit edilememiştir. Polis ve 
jandarma müştereken tahkikat 
yapmaktadır. 

Dün de bazı kimseler isticvap 
edilmiştir. Polis caninin izi üze
rinde yürümektedir. Morg henüz 
raporunu müddeiumumiliğe gön
dermemiştir. , ____ _ 

Kartal llkmektepleri 
Kartal ve civarımn ilkmektep· 

leri bugün Kartalda büyük bir 
sergi açacaklardır. Sergiyi Maarif 
Müdür ve Müfettişleri %İyaret 

edecek ve bu münasebetle bir 
müsamere 'Yerilecektir. 

Bir ÇocuK Bo8uldu 
Lülecihendekte oturan Fresko 

Efendinin 7 yaşındaki kızı Foti 
ağ:ıı açık bir kuyuya düşerek 

boğulmuştur. , ___ _ 
Veni Bir Teşebbüs 

Bir kısım fabrikacılar, Teşviki 
Sanayi Kanununun muafiyetler kıs
mına ait cetvelin teşrinievvel ni
hayetine kadar temdidi için 
teşebbüslerde bulunmuşlardır. 

Son Postanın Re&imli Hikayesi: 

1: Komşu - Hasan Bey, şu 

dakikada kalbimden ne ıeçiyor, 
WIJyor muıun? 

• 
2 - Seninle Boiaziçinde eü· 

sel bir ıaıinoya ıitıek.. 

TAKAS j Gümrük Muhafazaj 
Kadrosu Geldi 

Bir Deniz İşletme Müdür- Halı Ve Tiftik 
lüğü Tesis Edildi Mukabilinde 

İstanbul mıntakası GümrUk f h l "" 
Muhafaza Başmüdürlüğü kadrosu 1f Q af 
dün gümrüğe lebJiğ edilmiştir. Helı ve tifiik ihracma muka-
Kadroya gör~, lstanbulda iki yüz b:I hariçten eşya ithali kabul 
on lira :nnaşlı bir gümrük muha· edilmişti. Bu karar lizerine dün· 
faza başmüdürli bulunacaktır. den itibaren tatbikata geçilmiş 

Yeni kadroda muhafaza mü- ve ilk muamele olaralc şehrimize 
bir miktar çay getirilmiştir. 

dür muavinliği lağvedilmiş, mua• Buna mukabil de halı ve tif· 
vin İbrahim Bey açıkta kalmıştır. tik ihraç olunmuştur. Bir tacir 
1 temmuzdan itibaren Edirne ve bu iki maddeye mukabil hariçten 
Çanakkalede birer Muhafaza çay getirtmek için alakadar ma· 
Müdürlüğü teşkil edilecek ve kamlara müracaat ebniştir. 
müdürlere yüz altmış beş lira Fakat hah ve tiftik ihracı 
Ucret verilecektir. suretile kahve ithal edilip edil-

İnhisarlara ait deniz nakliye miyeceği Ankaradan sorulmuş-
vasıtaları da Muhafaza Başmil- tur. Gelecek cevaba göre mua• 
dllrlüğüne devredilmis, Deniz mele yapılacaktır. 
Muhaf~za Müdürlüğünün ismi Yeni Kumaş Fabrikaları 
Deniz işletme Müdürlüğüne tah· Bazı Alman ve Türk mnte· 
vil edilmiştir. 

----- ıebbisleri tarafından teşkil edilen 
bir grup, şehrimizde bir yüDIU 
kumaş fabrikası açacakbr. Ayn· 
ca Şişlide de bir ipekli kumaş 
fabrikası tesis edilecektir. 

Eroin 
Polisler Gizli Bir Fabrika 

Meydana Çıkardılar 
Zabıta mütemadi takipleri ne· 

ticesinde bir eroin imalathanesi 
meydana çıkarmış ve bir de ka· 
çakç.a şebekesi yakalamıştır. 

Zabıta Dimitri Papanoplu is· 
minde bir şahıstan şüphelenerek 
takip etmiş ve Balıkpazarında Yor· 
ginin peynirci dükkinının listünde 
eroin imal edenleri cürmü meşhut 
halinde yakalamıştır. 

lngiliz tebeasından Aieksandr 
Varington, V alter, Yunan tebea· 
sından peynirci Y.orgi, Yani, 
Tali Mordeyin isrnindeki şahıslar 
da bu ~le alakadar görülmüş· 
lerdir. 

Maznun Fırrncdar 
Ekmek buhramna sebep ol

dukları iddiasile Adliyeye veri
icn tiç fmncı hakkındaki tahki
katın noksan katan kısımları bele
diyede ikmal edilmektedir. 

100 Bin Liralık 
Muhakeme 
Neticelendi 

Maliye Vekaleti Salamon, Al
ber ve Sayi isminde üç tacir 
aleyhine, borsa.haricinde kambiyo 
muamelesi yapbk1arı iddiasile 
İkinci Ceza Mahkemesinde ( 100) 
bin lir.alık bir dava açmıştı. 

Evvelce tafsilatını yazdığımız 
bu davaya ait muhakeme dün 
neticelenmiştir. Mahkeme Alber 
Efendiyi 3 ay hapse ve 100 lira 
para cezası vermiy e mahkfım 
etmiştir. Diğerleri beret etmi~ 
)erdir. 

Bir Karmanyolacı 
Kizım isminde bir tütün ameleıl 

dün gece Beyoğlanda Madam Nuvar
tın çantaaını kapmış, fakat kaçukeo 
yakalanmıştır. 

Bir Mahkum 
Kararını Dinleyince Saçını 
Başını Y olmıya Başladı 

Dün ikinci Ceza mahkeme• 
sinde Zehra isminde bir kadın, 

yankesicilik cürmünden muhake
me edilmiş ve beş ay, yirmi beş 
gün hapis cezasına mahküm 
olmuştur. 

Fakat Zehra bu kararı dinle
dikten sonra bağırıp çağırmıya, 
saçlanm yolmaya başlamışbr. 
Mahkum kadın bununla da kalma
mış, bir araltk jandarmaların elin· 
den kaçmak istemiştir.Fakat jan-

darnı al ar böyle bir harekete meydan 
vermemişlerdir. Jandarmalar mah
küm kadını kollanndan yakala· 
mışlar ve tevkifhaneye götürmG.t· 
lerdir. Kadın yolda da mntema· 
diyen bağırıp çağırmıştır. 

Pahahhgın Sabeplerl 
Bnı e yanın perakende fiatlerinin 

çok pahalı olmaunın sebepleri arq· 
tınlmış, bu vaziyetin alıcı a:dıjıaa 

rağmen sabcı çoklugundan ileri .... 
diği anlaşılmııtır. 

Tramvay Altında .. 
Vatman Mustafanın idaresin

deki tramvay arabası Aksarayda 
Enver ismiI?de birine ç.ar.parak 
tehlikeli surette yaralamııtu. 
Hastahaneye kaldırılan EnverİD 
variyeti tehlikelidir. 

l•tanbul mıntalcası Ticaret Od•• 
lan kongresi dün Ticaret Odaı;ı ıı• 
lonunda toplanmıştır. Celseyi mıntı• 
ka Ticaret Müdürü Muhsin Bey aç• 
mıt. evvela Hakkı Nezihi ve Vehbi 
Beylerin raporları mevzuu bnhıol• 
muştur. Raporlc:ır encümene hn~al• 
edilmiştir. Rapor lar encümende tet• 
kik edilecek sonra heyeti unıu
miyede lokunacakhr. Encümen" 
ler Hh ve çarşamba günleri tor 
)anacaktır. 

Eli Silahlı Çocuk 
Kasımpaşada oturan bal<knl Neşet 

Efendinin oğlu Rnhmi Saçma atall 
tabanca ile nyni sokakta oturall 
6 yaşlarında Mustafayı kalçasınd ıll 
yaralamıştır. 

lstanbulun PIAm 
Şehir planı için Belediyece celb .. 

dilecek mütehassısa kolaylık olmak 
Clıero, fstanbulun bütün semtlerine ait 
birçok fotoğraflar çektirilccektit• 
Şehrin hwu5iyetlerine a-öre, plinıa 
tanziminde şehrin güzelliğile alik•• 
dar olanların da fikirleri sorularak 
mütehasııaa bildirilecektir. 

Bir Duvar Yıklldı 
Küçükpaxarda eski Karnkol ao

katıoda Ahmet Biycan Efendinlrt 
kereate mağazasının duvarı yıkılmır 
tu. Nüfuı zayiatı yoktur. 

llkmektep Yoklamaları 
llkmektcplcrde test uaulile yapıl.O 

yoklamalar neticesinde toplanan im• 
tihan kağıtlarından şimdiye kadar 
12 bin tancıi tetkik edilmi§tir. 

ltalya Filosu 
Bir kruvazörle dört tor . itoda• 

mlrekkep bir ltalyan filosu • bugild 
limanımızdan geçerek Varnaya ri" 
decek ve avdette beı gün limanJ' 
mııda misafir .kalacaktır. 

Varşova Sefiri 
Londradan Varşova Sefirliğin• 

hyln edilen Ferit Bey bugün VarfO
vaya ,-idece!<tir. 

Seyyah Celbi için 
Belediye seyyah celbi için yen• 

tedbirler ittihaz etmiye karar ver• 
mlıtir. Bu cümleden olarak bir tec• 
rGbe Te propaganda ıeyahati tertip 
plunacaktır. 

Bnlgar Sefaretinin Tavzihi 
Bulgarfatanda çık1'n ( Karadenb) 

ge:ıeteainin sahibi Arif Necip Beyin 
Bulıar hükumeti tarafından tevkif 
edildiği yazılmıştı. 

Bulgar ıef ueü bu haberin doğt'll 
olmadıtını, Arit Necip Heyin aadec• 
polide ifadeaine müracaat olull" 
dutunu bildirmektedir. 

Bursa dan 
Bir Teklif 

BurH, 2$ - Buradaki kBy koo
peratifleri idare meclisleri Ziraıt 
Bankasında toplanmıılardır. lçtimad• 
Arabayatağı köyünden Ali Efendi 
cebbaden bir gazete çıkararak Millet 
Meclisinde müıtakil meb'us Sırtl 

Beyia kooperatifler hakkındaki bey•
nabna ftaret etmiş, pekill kooper•• 
tif yapbklarını ve muvaffak olduk• 
larını ıöylemi' ve Sırrı Beyin bey•• 
aabaın protesto edilmesini iatemif'" 
tir. Allkadar makamlara telgraflat 
çeldlmifHr. ~ 

Pazar Ola Hasan Bey Digor Ki: J 

3 - Bol yemekli bir d rada 

luartı kar91ya yeyip içsek.. l 
4 - SonTa sakin denizde 

bir de ltayık ıafası yapsak •• 

5 ~ Ha.an Bey Aman !coınf~ 
cut--. bu cle4ikleriai ppmak ::;," 
bet Hne geceli ıiludüdil para bi 

---- la:um. 
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iki büyük beynelmilel konfe· 
tr.nstan muvaffakıyetle çıkmıya 
Çalıştığımız şu mrada, b ir dünya 
lktasat konferansı içtimaa davet 
ediliyor. Bu son konferansın ga· 
Yesi,ftdUnyayı, içine dliştüğü mRd· 
di ve manevi nevmididen kur tar• 
tnaktır. 

Bu tarz k onferanslar, iyi ne· 
llce verirlerse, arzu e dilir şeyler· 
dir. Aksi takd irde insanları 
beyhude bir Umide ve sonra da 
daha feci sukutu hayallere dü
•Urmekfon başkn bir netice ver· 
tneıler. 

Ben İtalya hükümetinin ba
tın a geçtiğim zaman, b irçok 
beynelmilel konferanslara iştirak 
tttim. Fakat okadar merasim 
•e liizumsuz münakaşalara şahit 
l)ldum ki, bir daha bu kabil 
konferanslara iştirak etmemeğe 
karar verdim. Münakaşalar o
kadar uzuyor ki, arzu edilen 
tıeticeye varmak mümkün ol· 
lıluyor. 

Şüphesiz devlet adamlara, bir 
lalah ve selamet yolu arayan 
tnilletlerin ıstırabına lakayt de
tildirler. Ekseri teşebbüsler hlia-
11Uniyete ve şuurlu bir çalışmıya 
ltıüstenittir. Fakat her nedense bu 
içtimalara mukadder bir atalet 
bikim olmaktadır. 

Umumi harptenberi akte· 
dilen konferansların bir lis~ 
\esi yapılırsa bu kabil içtima
lardan büyük neticeler bekleme· 
tnelc lAzımgeldiği kanaatine varılır. 

On dört senedenberi beynel· 
ttıilel teırikl mesai için sarfedilen 
bütun gayretlere rağmen milli 
budutlann daha kalın hatlarla 
Çekildiği, ve her milletin her va
~ittden ziyade kendi hudutları 
İtine çekildiği görülmektedir. 

Dünya bu vaziyetten nefret 
'lmedikçe, bu halin değişmesine 

ltn\din yoktur. Deyişiklikler ekse
tiya zaruret baş gösterdiği za
l'nan ve acı tecrübelerden son· 
"a tahakkuk eder. Geçen Uç 
1&lırap senesinin milletlere zama· 
~ın zaruretini anlatmaya kAfi 
~clip gelmediğini benUz bilmiyo
tuı. Şüphesiz 25 milyon İfsizin 
llıevcut olduğu ve miJH servetle-
rin gllnden gline zevale uğradığı 
tu zamanda birçok milletler mah· 
"Uıniyetlc karşı karşıyadırlar. 

BugUnkU fena vaziyetten do
'•yı kapitalizmi mes'ul tutmak 
"-ümkündür. Ötedenberi serbest 
~tkabetin iyi ticaretin en salim 
tıunu olduğunu ve sınai liberaliı

-.ın fazla istihsale mani olduğu-
-u söylerler. ihtimal ki bu sözler, 
~•zariye halinde veya iptidai bir 
•pitalizm içiu doğrudur. Fakat 

b'~ai \'e malt teşekkUller zaman ile 
Uyiidü ve kuvvetlendi. Rekabet 
~ttadan kalktı. Sınat teşebbüsler 
trtterin eline geçti, küçük te

ttkküller bunların içinde eridi ve 
~tildi. Ayni zamanda şahJi mcı'· 
~ı· 1Yet ortadan kalktı. Bilyilk 
~1lıai mUesseseleri kontrol imkana 
itlnıadı. 

BugUn birçok Clev gibi mtı
,:~~eselerin yıkılı~ı birer tesadüfi 
~ ıst! değildir.Bu mllessnsP.ler, çelik 
ıt: ~!tından~ yapılmış gibi görünilr· 
) dı, fakat hakikatte çamurdan 
~~eı~mışlardı. Maliyeci kırallar, 
~I ~ıt kıralları kime karşı mes'· 
~durter. Bunlar, hiç kimseye 
k rşı mes'ul olmayan müstebit 
ı:r~llardı. Sukutları, tevlit ettik-
1/1 ııetice itibarile, arkalarından 
•tçok müesseseleri sürüklemeleri 

( Dev•mı 11 inci sayfada ) 
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SON TELGRAF HABERLERİ 

n Ve Anta ya 
M. Esat Bey Diyor "Biz Bu Parçayı 
50 Bin Sene Geçse De Unutmıyacağız!,, 

Ank ara 26 (Hususi) - Eski / line teşekkllr etti. Sonra bazı ı 
Adliye Vekili Mahmut Esat Beyin Fransız gazetel~rinin, Türkiye~i 
verdiği bir takrir Uzerine, gerek muahedelere rıayet etmez . hır 
takrir sahibi ve gerekse Hariciye memleket olarak tanıtmak ıste· 
Vekili Tevfik Rüştll Bey dün diklerini söyled~ ve dedi ki.: 
mecliste mühim bayanatta bu- - Bu zahmane neşrayatın 
Jundular. Takrirde, Antakya s~~ebi düyun~ u~~miye me~e~~-
ve lskenderon havalisine dair sıd1r. Halbukı dunya sulhünun 
Ankara itilafnamesindeki hüküm- uzaması .. için borçlular.. ~orçl~
(erin tatbik şekilleri soruluyordu. 
Tevfik Rüştü Bey, TUrkiye • Sur· 
ye işlerinin tanzimi için birçok 

muahedeler mevcut olduğunu, bun. 
)ardaki hUkUmlerin bir kısmmın 
tatbik mevkiine konulması için 
iki taraf arasmda müzakereler 
cereyan ettiğini söyledi ve 
ıunlart ilAve etti: " Bu hu-
susta Meclise kafi malıl-
mat verebilmek için zaman 
tayinini Hariciye Vekilinize bı
rakınız.,, 

Bundan sonra Mahmut Esat 
8. kUrsüye gelerek Hariciye Veki-

Fransada 
Kabine Siyasi Ve Mali 
işlerle Meşgul OJuyor 

Paris, 26 ( A.A. ) - Kabine, 
s•at 17 de toplanmıştır. M. Heriyo 
harici vaziyet hakkında izahat 
vermiştir. Kabine, Cenevre ve 
Lozandaki Fransız heyetlerinin 
hattı hareketini tasvip etmiştir. 

Kabine, M. Heriyo avdet 
eder etmez tekrar toplanacak ve 
mali projeleri tasvip edecektir. 
Bu projeler müteakıben hemen 
Meb 'usan Meclisi Divanına tevdi 
olunacaktır. 

M. Heriyo. bugUn Lozana 
aitmek tizero trene binecektir. 

Karar Geri Al mdı 
Atina, 26 (Hususi) - Jeneral 

Pangolosun Korfoya sürülmeıin· 
den sarfı nazar edilmiştir. 

rını helal ederken Turkıyemız 
sadık kalıyor. Yalnız istediği 
şudur: Dünya buhranının böyle 
bir vahamet arzettiği sırada bu 
borçların Türkiyenin tahammül 
edebileceği makul taksitlere ircaı. 

Fakat bu tediye tarzı bir 
kısım Fransızların işine gelmiyor. 
Biz resülmali çoktan ödedik. 

921 de Ankara itilifnamesile 
Fransızlar fskenderon ve Antal· 
ya havalisi için idarei hususiye 
kabul ettiler. 

idare Türklerin elinde buluna• 
caktır. Türk mektepleri açılacak, 

• Türk harsı, TUrk dili olacaktır. 

• 
lzmirde 
Bir Polisin 
Kanlı Cinayeti 

İzmir, 26 ( Husust) - Meh
met Efendi isminde bir polis 
memuru kıskançlık yüzünden 
karısı ve kayınbiraderile kavga 
etmiştir. Mehmet Efendi kavga• 
nın kızgın bir dakikasında taban· 
casını çekerek ate~ etmif, çıkan 
kurşunlar karısı Zekiye Hanımı 
ve kaymbiraderi Sadettin Efen• 
diyi öldürmüştür. Mehmet Efendi 
yakalanmışltr. 

Çeşmede Bir Facia 
l:ımir, 26 (Hususi)- Çeşmede 

dinamitle bahk avma çıkan Feyzi 
Efendi infilAk neticesinde yara
lanmış ve ölmüştür. 

iSTER iNAN, İSTER 
Cemiyeti Akvam Tahdidi Teslihat işinde ciddi hiç- bir telit uyandı. 

Aldığımız haberlere göre bun
ların hiçbirisine riayet edilm~ 
miştir. 

Fransızlar buna ehmmiyet 
vermiyorlar. Biz buradaki dört 
yüz bin Türkün ıstırabını göf"' 
dükten sonra ehemmiyet vere
ceğiz. Fransızlar eski alacak
larını elli senedir unutmadılar. 
Ben milliyetçi Türk meb'usu 
sıfatile uoutmıyacağım. Bizden 
sonra gelecek nesil de elli 
bin sene sonra bu parçayı unut· 
mıyacaklardır. Başkalarını ittiham 
etmeyi bilenler evvelemirde ken· 
di vaziyetlerini düşünmelidirler. 

Müteakiben Hariciye Vekili 
tekrar cevap vererek yeni 
Fransız hükumetinin, Türkiye ile 
Fransa arasında bir buçuk sene 
evvel aktedilen, fakat Fransa 
meclisinde henüz tasdik olun• 
mıyan dostluk ve bitaraflık 
muahedesini tatbik ve Türkiye • 
Fransa mUnasebabnı idame eme
linde bulunduğunu söyledi. 

İngilterede 
Hava Kuvvetleri Mütema

diyen Tezyit Ediliyor 
Londra, 26 (A.A.)- Kalaba· 

lık bir halk kiltleıi huzurunda 
Hendon tayyare meydanında yeni 
imal olunan 100 tayyareye isim 
konma merasimi yapılmıştır. 

Komünistler bunu bir harp 
nümayişi addederek protesto te
zahüratı yapmışlardır. Polis mil· 
dahale etmiş tir. 

Devlet şorası Azaları 
Ankara, 25 - Münhal bulu· 

nan Devlet Şürası azalıkları için 
Mecliste bugün yapılan intihpata 
şu zevat seçilmiştir: 

Kütahya valisi Nusret, sabık 
valilerden HUsnU, Delet şürası 
başmuavini Feridun Beyler. 

iNANMA! 

bir adım atamadığı, Lozan Konferanıı neticeıiz mil· Fakat Amerikada Reiıicilmhur intihabı nrdır. 
ııakerat ile meşgul oiduğıı şu ıırada, Amerika Relıl· Honr de yeni reiılik için nanızetlitini ilin etmittir. 
cümhuru ortaya radikal bir teklif atb: Her tilrlil intihabat esna1anda kartı tarafı yenmek için kuvvetli 
tulil:ıtın üçte bir n:ıbetinde indirilme.ini ve menut· blöfler yapmak &dettir. Amerika Reiıicümhuru bu 
İarın o nisbetle imhasını teklif etti. teklifi tam intihap arefcıinde y~phtına ııöre, arhk 

Bu teklif bir bomba gibi patladı. Her tarafta ciddi aamimiyetiae. - . 
/STER NAN,, iSTE INAN14AI 
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Münderecatımızın Çoklu
ğundan Dercedilememiş
tir. 

.............................................................. 
Maarif Bütçesi 

Dün Münakaşalı Bir Şekil
de Müzakere Edildi 
Ankara, 26 ( Hususi) - Dun 

Mille t Meclisinde maarif bütçesi
n in müzakeresi yapıldı. Müzakere 
esnasında bazı münakaşalar 

oldu. İlk söz alanlardan Refik 
Şevket Bey millet mekteplerine 
temas etti ve Bulgaristandan g~ 
len t arihi evrakın ne olduğunu 
sordu. Sonra lsparta.meb'usu İbra
him Bey liselerin çoğaltılmas2m 
istedi, İbrahim Alaeddin Bey 
çocuklarımızın üçte ikisinin mek· 
tepsiz olduğunu, çok kitap basıl• 
ması lazımgeldiğini söyledi. Fazıl 
Ahmet Bey de dedi ki : 

- Maalesef terbiyenin cici 
bici kısmı, bon bon ve çerez 
kısmı terbiyemize musallat ol• 
muştur. Kadın yalnız mllstehlik 
olmaktan çıkmış "mühlik,, bir 
yola girmiştir. 

inkılap ve terakki yolunun 
en samimi yolcusu olduğum için
dir ki huzurunuzda bunları söy
IUyorum. Yanlış yolda yürüdüğQ .. 
müz içindir ki hedefe geç var-

• mak endişesile bu mlllAhazaları 
serdediyorum. 

Bin bir eziyet içinde maişet 
belasının işkencesi içinde Türk 
irfan ordusunun nasıl çalışmakta 
olduğunu pek iyi bilirim. BUtun bu 
sözlerimden muallim arkadaşlan• 
ma serzeniş manası çıkarınaymız. 
Sonra Maarif Vekili Esat Bey 
tenkitlere cevap vererek bütün 
irfan ihtiyaçlarının tatminine 
çalışacağını, ytniden sekiz orta• 
mektep açılacağını, ilkmektep 
muaJlimlerinin tasfiyesinde cehalet 
meselesinin göz önünde tutuldu
ğunu söyledi. Esat Bey ta.a
fiye esnasında bir muallime, bu 
memleketin istikIAlini temin 
edt'\n muahedeyi sordukları zaman 
(Sevr) muahedesi cevabını aldık
larını ilAve etti. Sonra Besim 
Atalay Bey kitapların çok yan
lış olduğunu söyliyerek dedi ki: 

- Kitapçılığı inhisara alalım 
demiyorum. Fakat hiç olmazsa 
kitapçılığı Ermeni ve Musevi ta• 
sallutundan kurtarırsanız memle
kete büyllk iyilik yaparsınız.,, 
MUteakıben bütçe kabul edildi. 

SPOR 

F ransanın Rasing 
Takımı Geliyor 

Fransanın Paris klilpleri ara• 
ıında en kuvvetlisi bulunan Ra• 
ıing klllbü oyuncuları önDmUz· 
deki çarşamba gllnll şehrimize 
geleceklerdir. Takımda İzmirli 
Vehap Bey de dihildir. 

ilk müsabaka cuma ıGnl 
F enerbahçe ile yapılacaktır. 

lstanbul Takımı Galip 
Eskişehir, 25 {Hususi) - Bu .. 

raya gelen htanbul mubtelitile 
tehrimiz muhtelit takımı arasın
da dün yapılan mnsabakada ı .. 
tanbul taktmı aıfır;a kartı bet 
sayı ile galip geldi. Eakişehiria 
hiç şansı yoktu. Yann (buıOa) 
İzmir takımile oynanacaktır. 

Spor Kongresinde 
Ankara, 26 (Hususi) - Spor 

kongresinde intihaplar yapılmlf, 
umumi merkez birinci reisliğine 
Erzurum Meb'usu Aziı, ikinci
liğe Beyazıt Meb'usu Halit, Aza· 
lıklara- Saffet, Hidi, Şükril, 
Mahmut Beyler, futbol federu
yonuna Hamdi Emin, Şeref, Sait 
Sallhaddin Beyler, Atletizm fe
derasyonuna Burhaneddin, Adil 
Giray, Unvan Beyler, Denizciliğe 
Mehmet Ali, Rıza, Cavit Beyler, 
Güreşe Ahmet, Sadullah, Seyfl 
Beyler, Eskrime Fuat, Rıdvan •• 
KAz.ım Beyler ıeçilmlttlr. 



' 
Tuhaf Fıkralar 

Ben Senin 
Cemazigelevve
lini Bilirim! 

1 

Her lisanda ıöhret bulmuı 
bir ~alnm tabirat vard& rki alelek· 
ıer çok naklolunan tuhaf bir fık
ra ya mebni olur. Bu (Cemaziye
leneli bilmek} tabiri de bunlar
dandır: 

lki hocafendi Mabkemel 
Şer'iyede kiUp, arkadaştılar; ara 
11ra kavgalar, mllnakaşalar eder; 
fakat yine bot geçinirlerdi. Bun
lara iki Abliler derlerdi. Birinin 
ismi Abdüuabur, diğerininki Ab
clftlbaki idi. Y ekdiferini adaı 
diye çağırırlardı. 

O zamanlar devairi resmiyede 
clotya uulü, muntazam dolaplar 
bulunmadığı için evrak beyu 
torbalar içinde muhafaza olunur, 
torbanın llzerine mahteviyab ne 
Olduğuna dair mDrekkeple izahat 
pzıltrda. 

Mabkemei Şer'iyede bitin e.
nk dava)ara nıtlteallik olduğu 
~ her aya mahsus olarak bir 
.eya birkaç torba tabais edilirdi. 

Hocalardan Abdillsabur Efen-
• lüzumundan · fazla ve koskoca " 
torbalar tedarik olunduğu ve 
lzerferine yazılar yazıldığı halde 
Takit vakit torbalann zıyaa uğra
makta bulunduğunu ıartır hayret
a... ederdi. 

Bir glll arkac:lq. Abdhbald 
Efendinin mahkemeye ıelmedi
jini gördo. Sordu. Haıta olduju
nu haber aldL 

Alqam mahkemeden plnnca 
., __ ......... ,. niale .. 

nclı. Abdtllbald yatakta yatıyor
d& Fakat ağır bir hutalık de
lldt Miaafui yukan, hutanm 
,_.. kabul ettiler. 

Abclllbald EIHdinin baremi 
...... miaflre kahYe pftinnifti. 
E-. kahveyi takdim edecek 
kiıue yoktu. Kadın kaplJI hafif
p anlaklacll J•ftKA: 

- Efendi, 1r..... ıetirdlm. •. ..... 
Abc:l6uabur Elendi kahvenin 

oraya bırakdmuını. kendisi kal
kıp alacağını a&yledi, fabl Ab
cltllbaki Efendi ıiddette itiraz 
etli. Ne demek? Kendi9i yatağın
dan kalkamıyacak hastalardaa 
değildi. llüaafire hizmet baraka· 
mazda ve yatağından fırladı. Ka
pıya doinı giderken bittabi ar
kMt•• Abdüuab• Efendiye 
pwirdi. 

Ahdtıssabar Efendi arkadap
Dlll bacağındaki donun arkamda 
koskoca razı ile "Cemui1elevvel,, 
yazıl& olduğwıu ıirdl ve donun 
mahkemeye ait cemaziyelevvel 
nrak torbasından yapıldığmı an
lada. Bu suretle mahkemede ak 
.. emak torbalarına ihtiy•ç bl
.a oı...nıa mrım ketfetti. 

lrrr gttn iki arkada, kalemde 
yine kavra edi)·orlardı. Abdnsıa
bur Efendi arkadaşının yilzüne 
acı manafarfa bakarak bağırdı: 

- Ben senin cemaziyelevveli
llİ bilirim.. Beni &6yletme.. Belki 
•Jaiında bir torba daha vardır ... 
dedi. 

Falı N_. ---
lzmirde iki illerim 

lzmir ( Hususi ) - Avustarya 
tel>easından Mühendis Rifar Ye 
lngitiz tebaasından ressam Gte
man nam'armda ilci kişi ordunun 
manevi talısiyetini taMıir cÜJ'
mündea acUiyeye verilllÜf.uİr. 

T~nkit 

------------------------------------------Bo4eviklik 
Tekirdağının Karpuzu 

Bütün Tarlalara Kavun Ve Karpuz 
Ekildi, Şimdi Yağmur Bekleniyor 
Tekirdağı 

( Hususi) -Mar
mara sahilinde 
Trakyanın baı
•ca iskelesi olan 
Tekirdağımız,bu 
laavalideld diğer 
kasabalara nis
petle ileri git· 
miş bir vilAyet 
merkezidir. Vi
IAyetimiz tama
men bir ziraat 
memleketidir.Bu 
ıebeple burada 
sanayi hayatı te· 
esslls etmemiştir. En eski ta
rihlerde:nberi karpuz Ye 1unu-
nile şöhret kazanmıı olan menı
leketimi7.de bu sene de yüz bin
lerce dönl\m bostan ekilmiştir. 

Bostan ıiraatine tahsis edi
len geniş tarlalar 1stanbul vill
yeti hududuna kadar uz•makta
dtr. Fakat bu sene yağmur nis
peten az yağımştır. Baghlerde 
yeghe beldediii-iz şey feyizli 
bir yağmurdur. Burada baifar 
da çoktur. Bilhassa son seneler
de açıfan ıarap fabriknr, balkın 
ba~ıhğa daha fazla ehemmiyet 
vermesini intaç etmiştir. Birçok 

-

lzmirde 
Bir Ölüm 
Tahkik.ah 

hmir { lt.a.t ) - DejiıtmeD
deftain Gtmildlll pftliibıde 
mu•afaza memurlarmdaa .__ 
tafa Efencfinia Allettin Ef. 
namında bir zab kapkça 
.-ile det ederek 6ldlrcliipnll 
hilcmmiftim. Fakat ,.ıan t» 
inat, Mu.Uf• Dfencliaia babh 
olduğu ıibi bir netice ile bit
mektedir. Buaunla besaber adil 
tahkikabn ne pi bir netice ve· 
receği merak ife beklıeamektedir. 

Şimdiki halde, Mustafa Fiendinia 
6ldllrcliıfıl Alieddia ismindeki 
köylii110n kaçakçılıkla allka• ol-

madığı, yanhtlıkla vurulduğu.Dze
rind~ bulunan kaçak sigara ki-
pdı paketinin 6lihallnden sonra 
baıka biriai tarafmdaa &Wice 
11 ... ıdtaju neticeaİIM ftniautbr. ..... 
Düzcede 
Yumurta Kadar 
Dolu Yağdı 

Düzce, (Hususi) - Şehrimizde 
herkes ucaklardan tikiyet edi
yordu. Fakat IOD zamanlarda iki 
defa yağmur yağdı. Bu ..retle 
kuraklık tehlikesi kısmen zail 
oldu. Fakat aoa 1ağmur ile bir· 
likte düşen dolu taneleri hepi· 
mizi korkuttu. Mtiballğasız aöy
lüyonrm, dlteu dolular J11m•ta 
kadardı. Bazı k&yler bu yüzden 
zarar gördü, bu arada camlar 
kırıldı. O s rada çıkan şid~tli 
bir fırtına ağaç!arı kökünden 
söktü. Bu yllzden meyva mah
sulü bir miktar zarar g6rdtl 

S. N • . 

l kimseler yeniden bağ yetiştir
mektedir. San'at itibarile ıehri

mizde kunduracıbktan başka bir-
feye tesadüf edilmez. 

Y ollarnnıza gelince; kan 
merkezlerini biribirine bağlıyan 
yollar kısmen yapılmıştır. Ônn
müzdeki seae ıe11iden birçok 

yolların tamir Ye yeniden in~ 
tile uğrllfllacakbr. Barbaroa aa
laiyeıiade yollar çok •llMa
zamdır. 

Şeluimddl! etleece mahalleri 
hemen yok gibidir. Yalnız bir 
ıinema ve bir de tiyatrodan 

batb bir teJ yok 
gibidir. Yalnız 
bir IİDema ve 
bir de tiyatrodan 
bafka bir ,ey 

. yoktur. Tiyatro 
bin....da lmn
bulct.. gelen bl· 
IOat kumpanya
lan oynamakta
dır. 

VilAyetimiz da-
hilindeki k6y
lerin hirçoiun
da mektepler 
tesia edilmittir. 
Merkezde alb 

ı tane ilkmektep ve bir de muh
telit ortamektep Yardir. 

VilAyet imar faaliyetine ehem· 
miyet vermektedir. Bu aene i9n
de Adliye binası kaq1S1t1da ghel 
bir park yapılacaktır. lnpata 
başlanılmıttır. 

Şcbrimeze haftada tlç Yapu 
uğramakta, bu sayede vilAyetimi-
zin Anadolu ve latanbulla irtibatı 
telllİll edihnektedir. Cuma flnl 
banda Halkm hlytlk meruim
le kfttat edildi. Bu mllnaaebetle 
gençlerimiz tarafından ıtızel bir 
müsamere verildi. 

l N 

Adanada Spor Hayab 

Yeniden iki Spor Kulübü 
Teşkil Edildi 

Adana, (HUIUll) - Mekt• 1 ba,ka yeni buı tepkkllller de 
ferin tatil denesine girmesi vlkude gelmektedir. Bualardu 
Adana apor hayahnda yeni bir birisi (Adanupor), diğeri ((Irk 
caallhk uyanc:lb-mqbr. Klüpler ara- spor) namını alacaklar~r. f~p 

sındalri 1t11111imf Mr rekabet gençleri ed~n resmi ml!amelealn ıkm.ıiae 
teşvik edecek mahiyettedir. Mem- lntatızaren. bu ikf ı kltıblltta k~~ 
r k d d h men lı n gaynresm ıure e .......... 
e et sa yomun a e er egzersizlerine devam etmektec&r. 
lııafta yeni maçlar yapalmakta. G8nderdiğim resimlerde mili-
çok def.ıar Adana-MeraiR-Tar- takbel klliplerimize menaup fut • 
susun muhtelif takımları da kar- boldl gençleri bir arada ptl-
ıılaşmaktadrr. Mevcut ldlplerden yorsunuz. S•W..ttla 

Adana da 
Küçük Bir Kız Damdan 
Sokağa Y UYarlandı 
Adnada Hanedan mala.alelin

de Hacı Snfeyman Efendinin e• 
de otura on iki yaındaki Şaziye 
yatmatda olc:lup Rmda gecele
yin .. ~ ftzere kall111119 ve 
ayku aeraemlifil~ 11n1vuenet1İoi 
kaybederek sokaj'a yu...ta•Cllf· 
tır. 

Şaziye bu ıukut neticeıinde 
kolwedu Ye Mlmclan ağar mret
te yaraluchpa41aa tedaYi edil
mek iizere derhal memleket bu
tanesine nakledilmiıtir. 

Konyada 
Fırıncılar Çok Garip 

lıler Yapıyorlar 
Konya BeMdiyui elanete ye

niden narh koymut. f.kat ek
mekçiler Belediyenin teıpit ettitl 
fiatleri bef e11111emişler. Bunun 
kerine bazı hnalar ekmek çı
karr.:w ... ya tqebb&a etmiflerclir. 
Fakat ba YDiyet karıınnda Be
lediye faaliyete girİf mİf we 1aal
lan ekmek ihtiyaonı temin et
lllİflİr. Bunaala beraber iki fırın
cı Belediyeye müracaat ederek 
ekmek çıkarmayacaklarını bildir
miş)erdir. 

Alemi . 
BoltHlkllk Alemi: Hayd ar Rifatr 

Flatl tiO kuruş 

S.wy•tiam ve deıuokr •ı: Haydar aıf ... 
Ff•tl 60 kııruı 

Haydar Rifat Bey son bir.~ 
içinde ikisi Bolşevikliğe, Dl'' 

Umumi Harbe ait olmak üıeı' 
llç eser neşretti 

Rusya hakkında halkın fi 
okuyucuların umumı tecessüstıOI 
tatınin edecek eserlerden malıt"" 
mu. Başvekil Paşanın riy~ 
tindeki heyetin Rusyaya ""' 
olan seyahatlerinden sonra Rulf' 
hakkında gazetelerde çıkan roaır' 
ferit yazılar da l izi kafi dereet' 
de tatmin et-nedi. Yeni bir aleıl 
kurduklanm iddia eden, bütt' 
içtimai, ıiyasi ve ikhsadi sisteııır' 
leri değiştirdiğini sôyliyen So"" 
Rusyada neler oluyor 1 Para var 'IJ 
dar? Hususi ticarete müsaade e~ 
mit midir 1 lpizlik mevcut mudur• 
Kö1ID ~ amele çalıfbğma ,.,,. 
kabil ne ahr? Nasıl yqar 1 Ait 
oriaclan kalkmış mıdır? Mir-' 
hakkı baki midir? Milkiyet baldı' 
tamamen kaldınlmış mıdır? So .. 
yetizmin siyasi manasa nedit? 
lclue aiıtemi nasıl kurulmuşUlf 
Bet menelik · plAn nedir ve ot 
netice vermişbr ve saire •e saİl9" 

Bittin bu sualler, ekserimiSİ' 
kafuında birer istifham halitı' 
dedir. 

Haydar Rifat Beyia 668olt'• 
Yiklik Alemiade " ve .. So~ 
tam Ye clemokrası ismiadekı ~ 
~ kitabı bize bittin a
ı.tifllamlan çözen, bitin a
...... 11_. h!lıdea iW wrdir· 

Bu eserlerden Ciğreniyo 
ld Rusyacla milkiyet hakkı ti' 
mamen kalclmlmamıştır. Vera.

mevcuttur. KllçOk mikyuta bll' 
111111 ticarete mfisaade 'edilmittit• 
Aile hayh bakidir. Harid ticartl 
lallklmetin inhisan altmdadat• 

So.,,et rejiminde kooperatifler -! 
blflk tqekldlllerdir. Rmya dibi" 
liade hummah bir çal1fma vardtt• 

Bet 1enelik plin miihim neticeld' 
vermiftir. Fal.An falan.. Yani b' 
iki ldlçilk eseri okumakla, btr 
ilakl Sovy6t Rusya hakkıadl 
taa l»ir fikir ediamit oluyoru#-

Haydar Rifat Bey bu en catl' 
lldllleri bir araya toplamak" 
blılk hir iaabet ptermif, ~ 
lan canb, hareketli, selis r 
U...la nakletmiştir. 

Eskif &birde Sünnet OUğüıM 
Eskişehir, (Hususi) - f~lıi" 

lere Yardım Cemiyetinin terdt 
ettlii sllnnet dliğününe yilzle~ 
fakir yavrunun müracaat etrP ,.J 

lzerİlle ıehrimiz Himayei _E~ 
Cemiyeti ele ytız cocağu .~ 
ettinai1e karar vermiftir. 

•ıoı Gazilerin Hissesi rV 
Ankara 25 ( HUIUll ) -

161 ıazilere her sene dağ•:: 
tatla beyiyelerine ait par flJ' 
tefti cetvelleri Maliye V ekJlet,t 
verilmiştir. Hafta nihayetine d di
r• teniata b9'lanmuı li•İt e 
liyor. 

Bir Bomba Faciası ,,. 
Afyonkarahisar civannda f' 

lıflar köyilnde dört köyl6 çoc',,,. 
aıoır bir bombR bulmuşlar, 01" bit' 

bqlamıılardtr. Fakat bombs fi" 
denbire infilAk etmiş ve ç 'ıot• 
fardan ikisi derhal alnı·' ,,. 
Diğer ikisi de ağır ıurellO 
ralanmışlardır. 
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Alemi 1 BARİC:I Siyaset 

lozanda 
Fransız-Alman 
Mülakatı 

Lozan, 25 - Alman Başve· 
kil Fon Papen ile Fransız Baş
~ekili M. Heriyo arasındaki mü
lakat miihim bir hadise teşlcil 
elmiş tir. 

Sulhtenberi iki memleket ara
sında bu mülakat kadar tam ve 
nıüsbet bir şekilde noktai nazar 
teatisi yapılamamıştı. M. Heriyo 
beyanatında mlilikab uzlaşma 
arzusu olarak tavsif etmiştir. 

Bu içtimaı iki tarafın m 1-

tehassıs heyetlerinin içtimaı 

takip etmiıtir. Alman Maliye Na
zırı, Almanyanın mali ve iktisadi 
•aziyeti hakkında teknik malu
mat vermiştir. 

Avrupan1n ihyası 
Lozan 25 - ikinci Fransız

Alman mlb:akeresine dün devam 
edilmiştir. M. Heriyo, Fransız 
noktai nazarını izah etmİJ, Al
man murahbaslar1, Avrupanm ik
tiaadi ihyası bazı devletıeri ali
kadar etmiyorsa, bu meselenin 
biran evvel hallini Almanyanın 
hararetle istediğini izah etmiştir. 
lnglltere ve Fransız - Alman 

MU .. katı 
Lozan 25 - M. Hcriyo evvel

ce Mak Donald'la yaptığı müka
lemelerin esasına istinaden Fon 
Papen ile milzakerelere başla- · 
mışbr. İngiltere, Almanyaya ya
hrnnş olduğu azim sermayelerin, 
ancak tamirat borçlarının ilgasile 
kabil olacağına kanidir. 

Fon Papen 
Lozan, 25 - Fransız Alman 

heretleri 17 den 18 e kadar tek
rar toplanmııtır. M. Heriyo, Fon 
Papeni otomobiline kadar teşyi 

etmiş ve kendisile dostane bir 
ıekilde göriltmliftür. Fon Papen 
Berline hareket ederken cereyan 
eden miikilemelerden memnun 
olduğunu söylemiştir. Fon Papen 
IOn harbin bize bırakmış olduğu 
feci hatırayı mutlak surette imha 
etmemiz IAzımdır, demektedir. 

M. Heriyö, akşam yemeğini 
Mak Donaltla beraber yedikten 
•onra Pariıe hareket etmiştir. 
f:ransız Gazeteleri Ne Diyor ? 

Paris 25 - M. Heriyo, Rei
ıicUmhurun riyaseti altmdaki Na
zırlar Meclisine izahat verecektir. 

Gazeteler Fransız - Alman 
mükalemelerinin samimi bir hava 
içinde cereyamndan memnuniyetle 
bahsetmektedir} er. 

Prusyada Affı Umuml 
Berlin, 25 - Prusya Diyeti 

dfı uıııumi layihasını kabul et
tniıtir. Affin hıyaneti vataniye, 
tasusluk ve hukuku umumiye 
C\irümlerine şümulü yoktur. 
~ 

TELGRAFLAR 

Resmimi& Loıan muzakcreıcrinde bulunan devlet milmeHillerini bir arada :ıröatermektedir. Soldan itibaren 
lıviçre ReiaicOmhuru M. Motta, Alman Maliye Nazırı Şönrin Fon Kroaik, İng'iliz Hariciye Nazıra Sir Jon Simon, 
Frauaaz Bat.ekili M. Heriyo, ark::11oda Alman fktııat Nazıra Varmbold, Alman Baıvekili Fon Panen, lnIIliz 
Maliye Nazan Nevil Çemberlayo, lngiliz Baıvokili M. Mak Donalt. 

Hoverir 
Teklifi 
İyi Karşılanıyor 

Cenevre, 25 - Amerika Baş
murahhası M. Jibson, Amerika 
sulhperverler teşkilatı mümessil
lerini kabul etmiştir. Mümessiller, 
Hoverin silahlarm tahdidine ait 
planından dolayı M. Jibsonu teb
rik etmişlerdir. 

M. Jibson, bu teklifin mün-
ferit bir hareket icrası için ya
pılmadığını, bunun Amerika hü
kumet ve milletinin tahdidi teslihat 
sahasmda müsbet neticeler al
mak ve bu suretle cihanın 

iktısaden ve manen ihyasını te
min etmek nrzusunu gösterdiğini 
söylemiştir. 

MUzakerat Tattı Edlldl 

Cenevre 25 - Fransa - lngil
tere ve Amerika heyetleri ara· 
sında yapılan hususi mükAleme 
çarşambaya talik edilmiştir. 

ltatya Ye Felemenk Kabul Ediyor 
Vaşington 25 - İtalya sefiri 

Hoverin tahdidi teslihat teklifini 
İtalyanın bilakaydü şart kabul 
ettiğini bildirmiştir. Felemenk 
sefiri de ayni şekilde beyanatta 
bulunmuştur. 

M. Stimson, devletlerin planı 
tetkik etmeleri için terki teslihat 
konferansının taliki ihtimalinden 
bahsetmiştir. 

Londra 25- M. Sirjon Simon 
Nazırlar Meclisi içtimaında Hover 
teklifi hakkında izahat vermiştir. 

Zarafet Müsabakasında Cinayeti 
Paris, 25 - Polonya orma

nında otomobillerle yapılan zara~ 
fet miisabakasmda Venezoello 
sefareti miisteşarmm zevcesinin 
idaresindeki otom"bil yanlış bir 
manevra neticesinde 9 kişi ağır 

suretfe yaralannuşhr. 

• 
Almanytinın iki 
Yüzlü Siyaseti 

Varşova 25 - Alman harp 
~emilerinin Dançige gelmesi do· 
layısile blitün gazeteler, Lehista
nm Da :ıçigdeki vaziyetinin Ver
say Muahedesile Cemiyeti Ak
vam kefaleti altında bulunduğunu 
yazmaktadırlar. Hilkiımet gazete
leri, gemilerin buraya gelmesinin 
iyi bir tarafı olduğunu, bu suret
le Almanyanm iki yüzlii siyaseti
nin dünyanın gözünden kaçmıya
cağmı, bu hadisenin Dançigte 
olup biten şeylere Cemiyeti Ak
vamın nazarı dikkatini celbede
ceğini yazmaktadır. 

Japonya Çini 
Protesto Etti 

Tokyo 25 - Japon Hükü
meti F ukumotonun tardmdan do· 
layı Nankin Hükumetini protesto 
etmiş ve bu hareketin 1005 itila-

. fına mugayır olduğunu söyle
miştir. 

İngilterede Sulh 
Nümayişleri 

Londra 25 - Yeni teşekkül 
eden sulhperverler teşkilata azası 
bir kafile halinde limana gel· 
mişler ve Japonya silih götür
mekte olan geminin etrafında 
nümayiş yapmışlardır. Silih gön
derilmesini perotesto etmişlerdir. 
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Yangada 
Öldürülen 
Papazlar 

-

Yan ya 25 - Katsiritsi ma
nashrmın iki papazı feci surette 
öldürülmüştür. O civar çobanları 
papazları çoktanberi göremedik
lerinden kiliseye girmişler ve 
papazlarm paramparça yerde yat
tığını görmüşlerdi.a. T ahkkiattan 
anlaşıldığına göre papazlar ayin 
esnasmda iki haydut tarafından 
öldürülmüştür. Haydutlar kilise
deki 140 bin drahmi ile manas
tırın hazinesi olan altın eşyayı 

almak için papazları öldürmüş
lerdir. 
• 

ita/ya - Macar 
Dostluğu 

Budapeşte, 25 İtalya ile 
Macaristan arasındaki dostluk 
tezahllratı devam etmektedir. 
Macar Meb'usları, İtalya dostları 
namile bir grup teşkil etmiıler· 
dir. Bunlar meydanlardan birine 

Musolini isminin verilmesini ve 
buraya İtalya - Macar doatluğuna 
ait bir abide dikilmesini iıte
mektedirler. 

ııf uazzam Bir 
Deniz Tayyaresi 

Londra, 25 - Üç seneden
beri inşasma devam edilen mu
azzam deniz tayyaresi denize in· 
dirilmiştir. Tayyare 115 yolcu 
alacaktır. Bin beygir kuvvetinde 
6 motörü vardır. Kanatlarının 

tulii 37,20 genişliği 20 metredir. 
irtifaı 9,50dir. Alinıinyonla çe
likten yapılmıştır. 

===----EDEBi TEFR:KAMiZ: 50============ kızan yanında yakaladı, küçük bir 
feryat, yaralanan bir ·~uşun ılinil
tisine benziyen b\r sayha kopa
rarak uzaklaştı. Şimdi ben ne 
yapmalıyım? Onu çok sevi~ orum. 
Allah aşkına benim tarafımdan 
ona rica edin, bana muavenette 

isterseniz hemşireme gidin. O 
size belki daha fazla yardımda 
bulunabilir. 

=:::==:=:=::==::: Muharriri: l<nut Hamsa• Na~leden: H. Ş. 

Ona buseler göndermek istiyorum. ' 
Siyah elbiselisi düşünceli, so

tııurtkan ve sessiz duruyordu. 
~avilisi ona masumane soruyor: 

- Sen el'an küçiik kızının 
batırasma ağl yorsun. O öleli on 
~ne olmadı mı? 
. - Evet, şimdi o, on beş yaşına 

t•recekti. 
t O :ı.aınan mavilisi, onun yesini 
'-hfif içiıı: 

- Fakat senin iki kızın daha 
lok mu? 

Siya hl ısı hıçkırıyor: 
- Evet, fakat onların hiçbiri 

sanşın değil. Ölenin saçları o 
kadar sarı idi ki ... 

Ve iki annenin herbiri aşkla
rını ve kederlerini beraberlerinde 
götürerek biribirlerinden ayrıldılar. 

Hafouki iki esmer kızın da 
birer aşkı vardı: onlar ayni er· 
keği seviyorlardı. 

liir gün genç" aşık büyiik kızın 
yanma giderek: 

- Sizden bir nasihat istemiye 
geldim. Ben hemşirenizi seviyo
rum. Fakat dün ona karşı vefa
sızlık gösterdim: o beni hizmetçi 

bulunun! 
Büyiik hemşire sarardı, elini 

kalbine götürdü ... Bununla bernber 
hudutsuz bir iyilik gizliyen bir 
tebessümle: 

- Peki size yardım edeceğim, 
cevabmı verdi. 

Ertesi gün, genç aşık kliçük 
hemşirenin yanana giderek onun 
dizlerine kapandı ve ona ilanıaşk 
etti. Genç kız sevdiğini vakurane 
süzerek haykırdı· 

- Benden sadaka mı istiyor· 
sunuz? Maalesef on korondan 
başka size verecek param yok. 

Ve bu sözleri söyledikten son· 
ra şahane bir eda ile oradan 
uzaklaştı. 

Fakat, odasına gelir gelmez 
kanapenin üzerine atılarak, aşkı
nın verdiği ıstırapla kıvranmıya 
başladı. 

Mevsim kış. Soğuk ve sisli bir 
sokak. Y ohan yeniden şehre 
avdet etmiş, evvelki odasında 

kavak ağaçları:ıın ahşap duvara 
çarparak çıkardığı gıcırtıyı dinli
yordu. Arkasmdan birçok defalar 
fecrin tuluunu seyrettiği pencere-
nin yanında, ayakta duruyordu. 
Güneş batmak üzere idi. 

Yazıları onun bütün vaktini 
işgal etmişti. Kış miiddetince bir 

'Sayla 5 

• 
Gönül işleri 

Yerde 

yorguu Ye za),r çıktı. Kii~fiğli zaten 
bu seııo ha tahktan La~ kaldırnıııaclı. 
Doktorlar iki..:ini ele tebdili h:waya 
göttırmoklibrimizi tavsi) ~ ettill'r. Ya· 
kncığ'a {.,"İtmiyc karar Yerdik. Bir de CY 

kiraladık. Fakat kocam şehirde k.~ı

mak ınocl.ıuriyctindcdir. işini bırakıp 

her gün orny:~ geloıniyccek. Bense 
onun şehirde kalın:ıRmı istemiyorum. 
Ba,tuıı çıkacağından korkuyorum. iki 
('Ulllİ arasında kalmış gibiyim '' Sa) fi
yoyo giLıııt'Z"Om çocuklnrıııu, gidt'rscm 
kocamı k:ıyb(ldoce~iındf.'ıı korkııyor11111. 
N<ı yapayım ? > 

Benim görütilme göre biri 
muhakkak, diğeri muhtemel iki 
tehlike kartısaodasını7.. Çocukla
rını:ıın tebdili hava ihtiyacı mu
hakkaktır. Bunu temin etmek, bir 
anne sıfatile, sizin borcunuzdur. 
Kocanazın şehirde kahp battan 
çıkması tehlikesi muhakkak de
ğil, muhayyeldir. 

Şu halde Y akacığa gider ve 
kocanızı uzaktan uzağa takip 
edersiniz. Şüphe uyandıracak bir 
hareketini gördüğünilz zaman ya 
onu da Y akacığa gitmiye mec
bur eder, yahut siz şehre dö
nersiniz. 

* "' Ya~.ı gl ı:irııu•k tıZl'rt• Kal ıııışt:ı 

bir cviu üst katım tuttuk. Altınıı1.da 

"'' ımlıiıılC'ri oturuyorlar. E\· sahilıiııin 
ild goııç ve giizcl kızı 'ar. Her gün 
hcralwr gibiyiz. Bu tema hır kocamı 

climdı•ıı knçmw~ık diye kork uyorıı ın. 
Bıııııı lıir yol gfr.;torir misiniz ? > 

Nadide 

iş çıkmaza girmeden evvel 
ev sahiplerile olan temasmızı 

mümkün olduğu kadar kesmiye 
çalışınız. MümkUnse kızlann ana
sını da ikaz ediniz. Kocanızı evde 
yalnız bırakmayınız. Mildebbir ve 
ihtiyatlı bulunursanız tasavvur 
ettiğiniz tehlikenin önüne geçe
bilirainiz. 

HANIM TEYZE ----
Berlinde Komünist Nümayişleri 

Berlin 25 - Komüniıtler dün 
Berlinin birçok mahallelerinde 
birçok nümayişler yakmışlardır. 
Nazislerle komünistler arasında 
arbedeler olmuş, bir kişi ölmüştür. 

Nümayişçi komünistler, zırhlı 

itfaiye otomobillerile takip edil
miş, ve hortumlarla ıslatılmışbr. 
100 kişi tevkif edilmiştir, 

Alman Sosyalist Ve Komünistleri 
Berlin, 25 - Alman Sosyalist 

ve edebiyat alemine mensup bir
çok zevat bir beyanname neşret
mişlerdir. Bunda Rayhştag inti
habatında Sosyalist ve Komilnist
lerin birlikte hareket etmeleri 
iltizam edilmektedir. 

sürü kağıt karalamıştı. Bunlar 
muhayyelesinde vücut verdiği bir 
memlekete ait hikiye!erdi. Orada 
sonsuz bir gece, bakır renkli bir 
güneş vardı ... 

Fakat bu meşgale günlerinin 
hiçbiri diğerine benzemiyordu. iyi 
günler fenalarla tevali ediyordu. 
Bnzan hummalı bir faaliyetle çalı
şırken, ani bir düşünce, bir çift 
göziin tahayyülü, vaktile söylenmiş 
bir sözün tahatturu ilhamını sol
duruyordu. Bunun üzerine yerin
den fırhyarak odanm içerisinde 
dolaşmıya başlıyordu. Odasında 
o kadar çok gezinmişti ki döşe
menin üzerinde beyaz bir iz te
ressüm etmişti ve bu yol gittikçe 
daha fazla beyazlanıyordu. Ma
sasmm başına oturup ynzmıya 

başladı: 
(Arkası nr ~ 



Diinya Hadiseleri 

1 
Azı/İ. Bir Katilin 
Feci Cinayeti 

Lonclra (Hususi) - Birkaç 
gün evvel Kings Bud ormanla
rında feci bir cinayet y ... 1 ııdı. 
Eşforda gitmekte olan bir otobüs 
ıoförü Kings Bud ormanlarından 
geçerken yolun bir kenarında 
t>İr ceset görerek otobüsü dur· 
Ilurmuş cesedin yanına yaklaşmış 
ve tabanca kurşunile öldürülen f 
13 yaşlarmda küçük bir km 
görünce telefonla polise haber ı 
~ermiştir. Bir saat sonra cesedin 
olduğu yere 300 resmi ve sivil ı 
polis gelmişler ve dP.rhal faali
vete geçmişlerdir. Polisler küçük 
cesedin bulunduğu yerin biraz 
ilerisinde tabanca kurşunile öldü
rlilen yaşlı bir kaJm cesedi, bir
kaç adım ilerisinde de 35 yaş
larında genç bir kadın cesedi 
daha bulmuşlardır. Yapılan tah
kikat neticesinde yaşlı kadın 63 
yaşlarında Madam Smit, genç 
kadın cesedi ise Madam Smitin 
kızı 3.'.> yaşlarında Madam 
Stemp, küçlik cesedin de 
Madam Stempin kızına ait oldu
tu anlaşılmıştır. Büyük ana kı-
11 ve torununun ayni adam veya 
adamlar tarafından öldürüldüğü-
ne kani olan polis derhal tahki
kata girişmiş ve o gün çavuşuna 
ıilah ile ateş ettikten sonra di-
vani harbin eline geçmemek için 
kaçan bir askerden şüphelenerek 
bu askeri aramıya başlamışlardır. 
Kuvvetli bir polis müfrezesi 
Kings-Bud ormanlarmı muhasara 
ederek taharriyata geçmiştir. 

Katil, ormanın içinde tesadüf 
ettiği bir polisin göğsüne silahı
nı dayıyarak: 

Serjant Kollinsa ateş eden 
benim, kımıldanma yoksa ateş 
ederim, demiştir. Fena bir vazi-
yete dUşen polis sesini çıkarmı
yarak katile kaçmak fırsatını 
vermiştir. Katil biraz ıonra or· 
man içinde kendisini muhasara 
eden polislerin lizerine de ateş 
etmiye baılamış, nihayet üzerin
deki fişekleri bittikten sonra si
lihını yere atarak teslim olmuş
tur. 

Vapurdaki Haydutlar 
Londra ( Hususi ) - Nevyork

tan Lehiıtana gitmekte olan "Kos
tüsko ,, vapuru birinci mevki 
yolcularından Ribarskiy vapur
dan kaybolmuştur. Ribarskiynin 
ayni vapurda bulunan Amerikalı 
haydutlar tarafından öldürülerek 
denize atıldığı zannedilmektedir. 

Flimayei Et/ al 
Çocuk Bakıcı 
ff emşireleri 

Ankara 25 (Hususi) - Hima
yei Etfal Cemiyeti Umumi Merke
zi tarafından Keçiörendeki Ana 
kucağında tesis edilen, Çocuk ba
kıcı hemşireleri kursları muvaffa
kıyetle devam etmektedir. Şim
diye kadar kurstan 10 talebe ye
tişmiş ve bunlar kursu ikmal eder 
etmez, Himayei Etfal Cemiyetinin 
Anakucağı ve kreşlerinde tavzif 
edilmişlerdir. Çocuk bakıcı hem
tirelerin ayda kazandıkları para 
40 liraya yakındır. Umumi mer
kexe vuku bulan müracaatlere 
nazaran memleketimiıde bu su
retle yetişecek birkaç bin bamm 
için kolaylıkla iş bulmak kabil 
olacaktır. Kursa ilk tahsillerini ik
mal eden 18 yaşındaki hanımlar 
alınmakta ve kendilerin ameli, na
zari çocuk bakımı, aile ve çocuk 
hıfzısıhbasına ait esaslı malumat 
•erildikten ıonra mezuniyet ıcha
ietnamesi verilmektedir. 

--
İ S T A N B U L D A K t R A C 1 L 1 K ... 

- -- --..-

"Aman Efendim, Ev Değil Konak. Muayene 

Eşçarı Müsmireli Bahçesi ... ,, Memurları Lisan 

Kari flrlektupları 

"Tükenmez Suyu, Her TarafaN~zareti -Kcimilesi Vesairesi .. ,, Öğrenemez Mi ? 

f 

lstanbulun en pahah aemtlerlnden L61ell civarı 

Bitkin bir halde çayhaneden 
içeri girdi. Kendini bir sandalye 
üstüne atarak çırağa seslendi: 

- Çabuk bana bir şekerli 
kahve... Sonra ilave etti: • 

- Yorgun işi olacak. Zira, \ 
1 

sabahtanberi taban tepiyorum ! \ 
Nargilesinin marpucunu bir 

saniye için dudaklarından ayırmak I 
külfetine katlanan buruşuk ylizlü 
bir ihtiyar, fasılalı iki öksürük 
nöbeti arasında sordu: 

- Bugün yine nereleri des
tettin Mahir Efendi ? 

Alnının terlerini silerek: 
- Sorma, Hasan Ef., dedi, 

bugün anamdan emdiğim süt 
burnumdan geldi. Eyüpsultandan 
sabah namazı kalktım, bu saate 
kadar ayaktayım ... 

On iki buçukluk paketten 
sardığı kalın sigarasını, semave
rin ateşinde yaktıktan sonra, ha
tırına geldi, acele acele: 

- Az kalsın unutacaktım, 

dedi, Hacı Mansur Bey beni ara
dı mı? 

- Demin birisi gelip sordu 
amma, o mudur bilmem ... 

-Sarı sakallı, nuhudi elbiseli.. 
Gözünde gözlük?.. Öyle ya Hacı 
Mansur Beyin kendisi.. Keşki aı.ı
cık Lekleteydiniz!.. Vah, vah, vah 
bu kadar taban tepişimiz, boşu
na gitmeyeydi Allah vere? 

Yerinden kalktı, pencereye 
yakın bir masaya oturarak gelip 
geçenlere dikkatli dikkatli ba~

mıya başladı. Arada bir mmlda
nıyordu. 

- Canım, şu kartımı, göze 
görüniir bir yere koyun yahu ... 

Yabancılar, görür de bu kc-
sathkta belki birkaç mUşteri 
çıkar! 

Çaycı omuzlarını silkti: 
- Kaç gUndür, duruyordu. 

Üzerine iİnek terslemiş, kaldır
aım. Bir yenisini ver de koyalım! 

Hemen cüzdanım açlı. KAğıtla 
dolu gözlerin birinden büyük bir 
kart dövizit çıkararak uzatb; 
yangözle üzerinde şu satırları 
okudum: 

Hane 

MÜTEKAİT 
• • . • • • • . zade 

Ahnzet Jrf ahir 
ve apartıman icar 

isticar komisyoncusu 

Çayını içerken, biraz nefesi 
yerine gelmişti. Hiç tanımadığı 

halde bana uıakl•n bir reverana 

Bir göç manzaraaı 

yaph; hatta hal ve hatırımı sordu: 
- Afiyettesiniz inşallah Be-

yetendi? 
- Teşekkür ederiın .. 
Küçük bir tereddütten sonra: 
- Bu taraflarda mı ikamet 

buyuruluyor? 
Evet..' 

ağzıma dUş, olmıyor. Bendenizin 
bir hususiyetim vardır. Ayağıma 
biç ütenmem. Şimdi Bakırköyde 
boş bir ev haber alayım, hemen, 
kalkıp giderim. 

Eksik olmasınlar, bu civarda 
kim evden çıksa, bir kere beni 
görür. 

- Evvelce, ne vazifede idiniz? 
Bu sözümden sıkılır gibi oldu. 

Yahut bana öyle geldi. Herhalde 
övi.!nmeği sever kimselerden ol-
madığı görülüyordu. Nihayet, kı
saca cevap verdi: 

- Şey.. dedi, bazı vilayet
lerde polis müdürlüğü filan yap
rnıtbm. Bağdada, Basraya kadar 
gittim. Anadoluda, Rumelide 
dolaşmadığım yer kalmadı. Ne 
diyelim, kader böyle imiş ... 

Bundan sonra söz boş evlere, 
kiraların fazlalığına intikal etti. 

Gün görmüt emlak komisyon
cusu anlatıyordu: 

- Kıç senedir İstanbulda· 
yım. Bugünki kadar, boş eve 
rastladığım zamanı bilmiyorum. 
Her sokakta mutlaka üç dört 

sa .• 

tane boş ev bulursunuz. Kiralık 
hane, kiralık hane, kiralık ha· 

Devlethane kira mı? Yok- ne .. Bu böyle iken yine ev kira-

Kira .. 
air temenna daha savurdu: 
- Nakli hane zamanı ge

lince bendenize bir haber salar
sınız. Çok kullanışlı evlerim var. 

- Şimdilik ev dcğiştirmiye 

niyetim yok.. 
Hiç istifini bozmadı: 
- Bendeniz de zamam 

lince.. demi~tim. 
ge-

Şivesi, çok dUzgün bir 
Tilrkçe ile konuşuyordu. Gün 
görmüş, usul bilir, nazik, terbi
yeli bir adamdı. 

Bu kıaa sual ve cevaplardan 
ıonra aramızda bir nevi teklif
.sizlik hasıl oldu. Bir aralık sor
dum: 

ları ateş pahası.. Efendim, ev sa
hiplerinde bir an'ane var. Bir 
evin kirası bir kere kırıldı mı, 
onu kıymetten düştü sayıyorlar. 
Kıymeti düşürmemek için de ay
larca, hatta senelerce boş tutmı
ya razı oluyorlar. 

Kiracı ile ev sahibinin arasını 
bulmak için, ne çektiğimizi biz 
biliriz. Bozan öyle müşkülpesent 
kiracılar oluyor ki, kendilerine 
ev beğendirmek için, bin dere
den su getirmek lazım geliyor. 

Evi gezdirirken, başlarız, ev
vel~ havasmı methetmiye.. Pen
cereleri, kafesleri açmak, şart. .. 
Odayı karanlık görürlerse, A
man, ne loş ev bu ... ,, diyerek 

- Emlak ıimaarhğı 
ıunuz, demek ? 

yapıyor· tersyüzüne dönerler. Adamına 
göre evin uğurundan da bahset-

Ellerini oğı· ·rdu: 
- Ne yaparsım:ı eft:ndim .. 

Zamanlar, fenaiaştı. Aldığım üç 
beş kuruş tekaüt maaşile geçine
mez oldum. Allah, var ... a sizin· 
kileri de bağışlasın, çocul. n~·nun 
hiçbiri, bana muhtaç değil ! . f.\ lta 
.. Gel hir arada oturalım ! Bu 
yaştan sonra çalışıp ne olacak?., 
diye teklif eder, dururlar. Fakat 
ben kabul etmem. Mademki elim 
ayağım totuyor, gözüm görüyor, 
niçin kendi ekmeğimi kendim 
kazanmıyayım... Değil mi Efen
dim? 

- Haklısınız. 
- VakıA, bu İf biraz. yorucu 

amma ne yapmall 1 Armut piş 

mek lazmıdar: · 
- Efendim, fi tarihinde fa

lanca girdi, Uç ayma kalmadıftı 
yüksek maaşla bir memuriyete geçti. 

- Filanca, girdiği günlin 
haftasına kızım g~lin etti. 

- Filina, bu evde piyanko 
düttü f 

Daha neler, neler ... 
- Çok defa, iki taraf ta ki

ra hususunda ısrar eder. Ev 
sahibi fiati on para kırmaz, ki
racı on para çıkarmaz. Gayret, 
bize düşer artık.. Ev sahibine 
koşarız: 

- Böyleıi her vakit ele geç• 
mcz. Bir ana, bir kıı.. Çoluk 
yok. çocuk yokl.. Aman kaçır· 

Geçenlerde F ran3adan gelen 
bir dostumu karşılamak Uzer• 
rıhtıma gitmiştim. Vapur yanaştı. 
Rüsumat Muayene Memurları va· 
purda · muayene yapacaklardı. 
Fakat hiçbirisi lisan bilmiyordo. 
Tabiatile yolcular da türkç• 
bilmiyorlardL 

Bu vaziyette memurlarla yol
cular anlqamıyor ve çok garip 
bir vaziyet hAsıl oluyordu. Riisu· 
mat ldareıinde biç lisan bilen 
memur yok mudur, yahut muaye· 
ne itlerinde kullanacağı memur• 
larl lisan bilenler araıından seçe
mez mi? 

AIAkadar makam bu itle ali• 
kadar olmalı ve bu garip vaıl
yotl ortadan kaldn·mahdır. 

Bir karllnls 

Bekar Odaları 
Efendim, 
Bu mektubumla ıize panıy~ 

nerlerln çektikleri sıkıntılardan 
biraz bahsetmek isterim: 

Belediyelerin vazifelerinden 
birisi de bekar odaları ve enı• 
gaJi han, hamam ve saire gibi 
umumi yerleri sıhhi noktai nazar
dan kontrol etmektir. 

Halbuki böyle bir temizlik 
muayenesi senede bir defacık 
olsun yapılmıyor. Bu kabil olmı· 

yan bir şey değildir. Çünki seyyar 
esnafı bile kontrol eden belediye 
bu gibi yerleri daha kolaylıkla 
kontrol edebilir zannederim. 

Mesela Nuruosmaniyede bir 
yerde oturuyorum. Buranm her 
sahasında temizlik nammn biç-

birıey yoktur. Belediyenin naıa· 
rı dikkatini celbederim. 

Nuruoamanlyc: Oıaıan 

mı yalım! 

Kiracıya sokuluruz: 
- Siz bilirsiniz amma, bu 

fiate bu kadar rahat ev zor bu· 
luruz.. Düzayak.. Kutu gibi. Sa· 
de balkonu, yirmi lira dejer, 
hele fU bahçenin giizelliğine 
bakın .. 

Kabilinden diller dökeriz. 
lıtanbulda g6ç mevsimi, 

ağuıtos • ortalarında başlar. Tet .. 
rlnlerin sonuna kadar devanı 
eder. Bizim, biraz iş yapbtımıl 

bu ı.amanlardır. Eskiden, baharı 
ve yazı geçirmek için sayfiyeyi 
gidenlerin evine üç dört ay için 
kolayca müşteri bulurduk. B~ 
ıene, kimse böyle muvakkat 
göçlere yanaşmıyor. Temelli ef 
arıyorlar. Tavşantaşında diSrt 
odalı bir evin Uç aylığını alt1111f 
liraya verdik te tutan olmadı 1 

Ev kiraları, Beyoğlu tarafınd• 
çok düştü amma, latanbulda bi~ 
kımıldanmadı. Gedikpaşa, Birı" 
birdirek, Beyazıt, Soğanal•• 
Koska, Laleli, lıtanbulun • 11 

pahalı semtleridir. . . 
Aksaraya çukur olduğu ıçJP 

rağbet azdır.. Sultanabmette, bU 
ara, çok kiralık ev arıyanlar var· 

Birden ıözünli yarıda bıraka .. 
rak yerinden fırladı: . 

- Hacı Bey, Hacı Beyefend1" 

Hacı Mansur Beyefendi ! 
Nihayet, önlısıra giden ada~~ 

yetişti. Yolda müşterisinin ıl<• 
adım gerisinde mırıl mırıl anıat" 
tığı şeylere kulak veriyorum: 

- Aman efendim, uygun d;. 
mek te söz mü? Ev değil konıı .. 
Eşçarı müsmireli bahçesi, tnke~I 
mez suyu, her tarafa neı•' 
klmileai ••.••• 



Bu Sayfa 
Haftada Bir Defa Neşro
lunur Ve Bütün Dünya 
Matbuatını Size Getirir. 

Dünya Matbuatında 

GÖRDÜKLERİMİZ 
Bu Sayfada 

Dünya Matbuatında Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

ARTIK HORLAMIY ABİLİRSİNİZ Fennin Bir Harikası 
---· ·----• 

·fforlıyanı Uyandıran Garip 
Bir Makine 

Havadan Elektril. 
Kapan Değirme11 

Karınızın ve-

ga kocanızın 

h o r lanı as z n
dan müşteki 

misiniz? 

~~--~~~-----~----~-·~-:---:---..... 

Uyuyanın bileğine bir bilezik ıeçlrillyor. Bu bile:r.lk bir makineye 

.., merbuttur. Makineni• mikrofonu horlama aesinl alır almaz, 

bllektekt bilezik kolu lfneliyerek uyuyaııı uyandırıyor. 

İSuCereyanlarından 
Şelalelerden Sonra 
Şimdi De Hava 
Cereyanlarından 

Elektrik 
Çıkaracaklar 

Bu makineden Çöllerde, kömür ve petroıo 
bulunmıyan yerlerde, elek 

bl·r tane ieda- trtk tatıb .. h için kurulacak 
elektrik deflrmenl 

rik ederseniz 

kurtulursunuz 

• 
Şidde tli rOıtS• 
elektrik değir~ 
ınenlnl tehdl\ 
ed•rae, değir• 
men otomatllıi 

U..~lıo."lılıEı)~~~r-i'fl-J'·E bir tarada yaa 
ıatar. 

t1orl .. m•) ı meneden makınenin lc;ı : l.;1 h ıt.H} ı.dır. (A) mikrofo11 hattıdır. (U) ve (ı.j 

ıtil veya ifneyi harelu:te ıetiıen cereyandır. 

Şelaleler bllyUk elektrik mom· 

baları addedilir. Şellleoin kuv

vetile işliyen dinamolar yükaek 

derecede elektrik cereyanı ve

rirler. Bunn içindir ki, timdi 

Amerikada ıun'I ıellleler vü· 

cude getirmek için bUyUk bentler 
yapıyorlar ve bu bentlerin yanın-

lacaktır. !Canat yerine iki 

bllyUk · tekerlek konmuşı ur. Bu 

tekerlekleı: 177 metre kutrunda

dır. Dinamoyu işletecek olan 

tekerlekler saatte 142 mil sUrat 

keabederler. İcap ederse bu 

tekerlekler tezyit edilebilir. 
Horlamak, şimdiye kadar ill· ı 

cı ve tedavisi yolu bulunamıyan 
kötü huylardan biridir. Bundan 
mustarip ve müşteki olmıyan 

yok gibidir. Ekseriyetle kadınlar 
kocalarımn horlamasından çok 
tikiyet ederler. 

Doktorlar horlamaktan kur· 
tulmak için başm arkaya veya 
öne düşmemesine dikkat etmek 
llzım geldiğini söylerler. Fakat 
bazıları bu ihtimama rağmen 
horlamaktan kurtulamazlar. 

lngilterede Dr. George ismin
de bir zat, insanı horlamaktan 
kurtaracak bir makine icat et· 

miştir. Bu icat ıize gülünç gö· 
rDOebilir, fakat İf ciddidir. 

Bu makineyi icat eden dok· 
tor, horlamayı durdurmanın yal
aız bir tariki olduğuna kanidir; 
uyuyanı uyandırmak. Bunun için 
de uykuda horlayan kimseyi, 
horlamağa başlar başlamaz uyan-
dıran bir makine yapmasını 
du,unmüş, ve bu sahifede 
resmını gördliğlinüz tnakineyi 
icat etmiştir. Bu makine, 
içinde bir batarya ve elek· 
trik cihazları bdunan bir kutu· 
dan ibarettir. 

Kutuya merbut bir mikrofon, 
Ve bir de bilezik vardır. Mikro· 
fon, horlama sesini zaptediyor. 
Sea, elektrik cereyanına inkılap 
ediyor. Cereyan uyuyan ada"1uı 

@ 

:Elektrik ~ueyanını mikrofendaa 
:zile ırötUren hat 

alıp 

bileğine takılan bilezikte ufak 
bir iğneyi harekete getiriyor. 
İğne hafifçe kola batıp çıkıyor. 
Uyuyan derhal uyanır. 

Bazı insanlar uyurken kolla
rına bilezik takılmasına muhale· 
fet edebilirler. Bunlar için de 
ıgne yerine zil kullanılabilir. 
Horlama başlar başlamaz mikro
fondan gelen ses elektrik cere· 
yanı halinde zile gidiyor ve zil 
çalmıya başlıyor. 

Bu makine ile yapılan tecrü
beler, uyuyanı yalnız horla
maktan değil, ayni zamada ka
bustan da kurtarmak mUmkiln 
olduğunu göstermiştir. Malumdur 
ki insan yatarken sabah kalka· 
cağı saati tayin ederse, o saatte 
uyanabilir. Tahteşşuurumuz ken· 
dikendine işler ve vakti gelince 
uyuyanı uyandırır. Bu makine o 
vazifeyi de görmekte ve uyuyana 
iıtediği ıaatte uyandarabilmek· 
tedir. 

1 Bir Kör Adamın 
Aşkı 

İlk Görüşte Sevdiği Kadı
na İzdivaç Teklif Ediyor 

Dunyanın en garip hikayele
rinden biri: hk görüşte Aşık olan 
bir kör. 

Kör adam ilk görüşte naaıl 
aşık olur, demeyiniz, hikayeyi 
dinleyiniz. 

Dancan doğma bir kördür ve 
68 yaşındad~r. Körlerin bulundu
ğu darülacezede çalışan 77 yaşın· 
da bir ihtiyar kadın vardır. 
Duncan bu kadınla ilk görüştUill 
gün ona işık olmUJ ve izdivaç 
teklif etmiştir. Atkını da gaze-
tecilere şu suretle izah etmiıtir: 

"- Aşk kördür, derler. Gali
ba onun için ben de bu kadının 
elini ilk defa sıkar sıkmaz lfık 
oldum. Elinde öyle bir hararet 
vardı ki, beni gayriihtiyari ona 
çekti. 

" Bilirsiniz ki körlerin bu ka-
bil işlerde bir nevi yedinci hiı· 
leri vardır. Bu el sıkmasında ben 
şefkat, muhabbet, samimiyet sez· 
dim. Sesi de yumuşak ve tatlı 
idi. Beni en çok allkadar eden 
şeylerden bahsetti. Bunun bir kör f 

adam için ne demek olduğunu 
anlarsanız. Ona rastgelmeden ev-
vel kendimi yalnız hissediyor
dum. Şimdi meaut ve bahtiya
rım ... 

da muazzam elektrik merkezleri 

tesis ediyorlar. 

Fakat bir Alman mühendisi, 

hava cereyanlarından ve rüzgir

lardan da ayni şekilde istifade 

edilebileceğini dU9ilnmU4 ve yu

karda resmini gördüğünüz ba
va değirmenlerini ihtira etmiş

tir. Bu değirmen, gayet yük

sek binaların tepelerine kuru-

Üç tek~rlekli bir hava dejir

meni, l 00 bin niifusluk bir şehre 

kifi gelecek dere~~de elektrik 

temin edebilir. 

Fakat Alman mUbendiıi bu 

ihtiraınm daha ziyade kömür ye 

petrol bulunmayan çöllerde, uzak 

yerlerde kurulabileceğini ve bu 

takdirde onlardan çok istifade 

edilebileceğini iddia etm"kte

dir. 

Üç Katlı Bir Otobüs 

balyada ıon ı.arnanlarda kuUandan üç katlı bir otobia 
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Fakat İki Taraf Ta Acemi Olduğundan Bunlar Kuru 
baret Kalıyordu. Muhalefet Nasıl Boğuldu ? Gürültüden 

Muharriri lf. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
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Hatta bir glln yine softalar 
birleşmiş ve azim bir kütle ha
linde meclisi meb'usana girmek 
i temişlerdi. Hükumet, asker kuv
vetile bunları derhal dağıtmakla 

beraber, arbk yavaş yavaş gözü
nü açıyor, gemi azıya almak isti
dadını gösterenlere karşı icap 
eden tedbirleri hazırlıyordu. 

Ayni zamanda mecliste, yavaş 
y va başka tlirlü bir hava esmi
ye de başl mıştı. Meb'uslardan 
H lil Ganem Efendi, kilnıiye çı
karak kemali cesaretle vatanper
verlerden bazı zevatın duçar ol
duğu muamelei keyfiyeden bahse
diyor, bu sözlerle Mitbat Pa;ayı 
kastetmek istiyordu. Bu sözler 
arayın bütün bütün nazarı dik

katini celbetti. 

Mecliste bir muhalif parti bile 
vlicuda gelmiştL Bazan iki taraf 
çarpışıyor fakat, iki tarafın da 
idare ve siyaset işlerinde acemi 
olması hasebile, blltürı bu şiddetli 
mfinakaşalar, kuru gürültüden 
ibaret kalıyordu. 

1 

rarmdan evvel yaparak hiç kim
senin irşadına ihtiyacı olmadığını 
herkese anlatmakb. Nitekim böyle 
oldu. Muhalifler birdenbire veri
len bu kararı haber ahr almaz, 
takrir vermekten vazgeçtiler. 

Birkaç gün sUkfınetle geçti. 
Bu sükfın, bUylik bir fırhnadan 
evvel havayi nesimidc görülen 
ağır ve ezici durgunluğa benzi
yordu. Muhalifler, birdenbire yine 
harekete geldiler. 22 kanunusani 
içtinıamda şiddetli bir takrir 
verdiler. Bu defa da, harp saha
Jalarındaki orduyu idare eden 
kumandanlar hakkında ağır it
hamlarda bulunuyorlardı. Söz 
alan hatipler, milletin malen ve 
bedenen bunca fedakArlaklarına 
mukabil, ordunun ve paranın israf 
edildiğinden bahsediyorlardı. Hat
ta, hatiplerden Yenişehirli zade, 
kürsüde coştukça coştu ve niha
yet: 

- Başımızda böyle hainler 
ve Jiyakatsizler bulundukça, ben 
ne kendi nefsimden ve ne de ev
latlarımın kanından bir damla 
feda etmem. 

Diye haykırdı: 

yor. Bu sebeptendir ki, sadaret 
mesnedini ilga ederek kendi im
tiyazatmdan bir tanesini daha 
feda etti. 

Dedikten... Ve icap eden me
seleler hakkında ya bizzat vUke
layi devletin veyahut meşguliyet
leri basebile gönderecekleri vekil
lerin meclise gelerek meb'ueanı 
kiramı tenvir edeceğinden bahsile, 
memleketin elameti namına sükün 
ve itidal tavsiye etti. 

Ahmet Vefik Paşanın hafif 
tertip tehditlerle karışık olan bu 
nutku, alkışlarla karşılandı. Meclis 
reisi, meb'usan namına te-şekkür 

etti. Fakat muhalifler, yıne kö
pürdü. Evveli Kudüs meb'usu 
Ziya Beyin ve sonra Y enişebirli 
zade Ahmet Efendinin kürsüye 
çıkması mecliste yeniden bir he
yecan uyandırdı. Hatta Yenişe .. 
hirli zade, vükela taraftarı meb'
uslarla meclis reisine karşı: 

- Siz, daima Kanunu Esasiye 
riayetiniz olduğundan bahsedi
yorsunuz. Fakat hürriyete riayet 
etmiyorsunuz. Hatta biz onu mü
dafaa ediyoruz, siz ise çiğniyor
sunuz ... 

Haziran ı8 

Yunanistanda 
Mücadelesi 

intihabat 
1 vendi 

-~~~--~~~~~~~ 

CeneraJ Kondilis Ven·ze osHükômetine 
Karşı Ateş Püsk ·· rüyor 

-----·~- .. -
( Bat tarafı 1 inci aayfada ) J mücadele ve nıüsarea edecektir. 

bir tarafında biitün cümhuriyetçi Yunanistaııı da çerçevesi içine alan 
fırkalar, öbür tarafında, eski ve fena halde kamçılayan dünya 
mücadelelerde Kıral Kostantin vaziyeti maliyesinin doğurduğu 
tarafını tutan ve şimdi de ken- müşkiilat ve hoşnutsuzluk dolayı-
disinde irtica - kıraliyet fikirleri sile bu miicadele M. Venizelos 
sezilen Çaldaris fırkası vardır. için çok giiç ve o nispette de 
Çaldaris fırkasında hakikaten şerefli bir iş olacaktır. 
kendisine atfedilen irtica fikirleri Siyasi liderler nutuklarında 
var mıdır? Bu, Çaldarisin ilk in- hükümeti bilhassa memleketin 
tihap nutkundan sonra anlaşıla- vaziyeti maliyesi noktasından ten-
caktır. Maamafih Çaldarisin bir kit eylemişlerdir. 
irtica fikrinin artık dünyada yli- Şimdiye kadar fırkası ( Milli 
rüyebilecek takati kalmadığını Demokrat ) unvanmı haiz iken 
anlayacak kadar zeki ve tecrü- şimdi (Milli Radikal) unvanmı alan 
be ahibi oluşu bunun varit ol· Ceneral Kondilis, Selanikte irat 
madığuu göstermektedir. ettiği nutukta Yunanistanm pek 

Aksi halde memleketin bu inti- feci olan mali vaziyetinden dola-
hap devresi fevkalade milhim ve yı son on senenin kabinelerini ve 
nazik bir devre olacaktır. en ziyad Venizelos kabinesini 

ikinci cereyan sarf fırka mesc- me 'ul tutmuş ve memleketin 
lesidir. Mevkii iktidarı tutan fır- artık dikkatini ziraate ve hayvan 

yeti tirmiye atfetmesi lazım getdi-
ka aleyhine bütün fırkalar birleş- ğini söylemiştir. 
mektedir. Şu halde Venizelos Ceneral Kondilis bütün bu 
partisi, intihabatta. asıl muhalif fena vaziyetin menşeini Anadolu-
Çaldaris fırkasından başka bütiin daki Yunan inhizamında bulmuı-
diğer Cümhuriyetçi fırkalarla da tur. ._ * 

= ====~ 

K~mler Hapse irecek? 
~----·~~~--

• 

icra Kanununda Yalancı Ve Hiyleci 
Şiddetli Maddeler Var 

. 
Borçlular için 

-· ( Baş tarafı 1 inci sayfada ) 
Aradan bir müddet daha ge

çince, muhaliflerin grupu, birden
bire parlamıştı. Vükeladan beş 
:z:ate itimat etmiyorlardı. Bunu 
mecliste mllzakereye koyacaklardı. 
Muhaliflerin istemedikleri vükela 

Meclisteki hava, değiştikçe 

değişiyor, harici telkinlerle her
gün ve hatta her saat tebeddül 
ediyordu. Kumandanlar meselesi, 
büyüdükçe biiyildü. Takrirler, tak
rirleri takip etti. Şimdi de ku
mandanlardan ba:zılarmın derhal 
divanı hnrbe verilmesi isteniyordu. 
Gariptir ki, itham olunan kuman
danların arasında, büyük harp 
kahramanları da bulunuyordu. 

Diye haykırdı. 
bilye yapanlar ise kanunun 32 inci 

gelirlerini ve yafayış tarzına gö
re geçim membalurım ve 

ıunlardı: 
Sadrazam Etem Paşa 
Tophane Müşiri Damat Mah

mut Paşa 
Bahriye Nazarı ve Mabeyn 

Müşiri Sait Paşa 
Serasker Rauf Paşa 
Ve bir de: 
Sabık Mabeyn Başkatibi ve 

halen Dahiliye Nazm Sait Paşa .. 
Muhaliflerin ittihaz ettikleri 

bu kararı, bir iki saat sonra Ab
dlilhamit haber aldı. Bunlara 
güzel bir ders vermiye hazırlan-
dı. Derhal Sait Paşaya haber 
yolladı. Sarayda akşamdan baş
lıyan müzakere, gece geç vakte 
kadar devam etti. Bu müzakere 
netiresinde verilen karar üzerine 
derhal kabinede bazı tebeddiil 
icrasile beraber sadaret mesnedi 
ilga ve yerine başvekalet ihdas 
edildi. Başvekil vükela meclisine 
riyaset edecek ve vükela tara
fından müştereken ittihaz olunan 
kaı arlarla, meclisi rneb'usandan 
çıkıp meclisi ayana giden ve or:ı
ca da tasdik olunan kanun layi
halarım - iradei seniyeye iktiran 
etmek üzere - mabeyni humayuna 
arzedecekti. Bu iş için her tarafı 
idare edecek ve her tarafa söz 
geçirebilecek bir adam lazımdı. 
Bu ka. ar verilir verilmez, sabık 
Meclisi Meb'usan Reis Ahmet Ve-
fik Pasa saraya çağmldı. Kısa 
bir müzakereden sonra başvekil 
yapıldı. 

AbcHilhamidin bukadar acele 
iş görmekten maksadı, meb'usla
rm tesiri altında kalmış olmamak 
ve meclis tnraf·ndan yaptırılması 
i' . ,. "lan şeyleri, onların ka-

~ 

Saray, meb'uslara alt perde
den bir ders daha vermiye karar 
verdi. Başvekil Ahmet Vefik Paşa, 
meclise gönderildi. Paşa, vaziyeti 
hazır hakkında uzun uzadıya 
izahat verdikten ve: 

- Padişah, Kanunu Esa5inin 
icrayi ahkamını cidden ·uzu edi-

Ayni zamanda Kudiis meb'usu 
Ziya Bey 'tarafından 16 meb'usun 
imzasile bir takrir verildi ve Ka
nunu Esasinin 27, 28, 29, 115, 113 
üncü maddelerinin tadil ve tashihi 
talep edildi. Saray bunu haber 
aldı ve artık muhaliflere karşı 
kahir bir darbe indirmenin zamanı 
geldiğini anladı. Bu darbe ne 
olabilirdi? bu, belki düşünülmüş 
fakat henfiz buna karar verilme
mişti. Lakin vukua gelen mUhim 
bir hAdise, bu milletin otuz iki 
sene ıstırap ve istibdat içinde 
hayat geçirmesine sebep olan 
bir vak'a yarattı. 

( Arkaaı var ) 

Tepsi Gibi Yapraklar 

Bu resimde koskocaman tepsiler göriiyorsunuz, doğil mi? Tıpkı ı!f: 
kocaman pirinç veya bakır siniler. 

Hayır, bilemediniz, burada gördüğünüz pide gibi yassı ve geniı 
şeyler birer yapraktır. Hiç hayret etmeyiniz. Ve yalnız resme iyice 

dikkat ediniz. O zaman bu koca şeylerin birer yapraktan başka birşey 

olmadığını siz de anlıyacaksınız. Bu yapraklara Avrupadaki büyük 
havuzların iizerinde çok tesadiif edilir. Yaprakların merbut bulunduğu 
nebatın kökü havuzun dibindedir. ismi de Vilctorya Reçyadır. 

maddesi mucibince hapse atı
lacaklardır. Bu hususta 60 ıncı 
madde daha sarihtir. 37 ıııci 

maddeye göre de muayyen mUd
dette borcunu kendiliğinden öde
miyenlerin mallarına derhal haciz 
konulacaktır. 

Mal beyanına ait hüküm 7 4-
üncü madde ile tespit edilmiştir. 
Bu maddede şöyle deniliyor: 
Mal beyanı, borçlunun gerek 
kendisinde ve gerek üçüncü şa· 
hıslarda bulunan mal ve alacak 
ve haklarından borcuna bin'!cek 
miktarın nev'ini, mahiyetini ve 
vasıflarını, her tUrlü kazanç ve 
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buna nazaran borcunu ne 
suretle ödeyebileceğini bildir-
mesidir. 

16 ıncı maddeye göre, mal 
beyanında bulunmıyan borçlu, 
beyanda bulununcaya kadar icra 
memuru tarafından bir defaya • 
mahsus olmak üzere hapis ile 
tazyik olunur. Ancak bu hapiı 
üç ayı geçemez. 

Yeni kanunun asıl ceza hü
kümleri 331 inci maddeden iti
baren gösterilmiştir. Bu madde
ye göre alacaklısını zarara sok
mak maksadile kendi mallarını 
elinden çıkarmak, telef etmek. 
kıynıetten düşürmek, gizle
mek, muvazaa yoluna sapmak, 
gibi yolsuzluklar yapan borçlular 
hapis cezasına mahküm edile
ceklerdir. 332 inci maddeye göre 
de, borcunu vcremiyecek kadar 
aciz haline düşen borçlunun bu 
vaziyeti kendi hareketile hasıl 

olmuşs.t veya vaziyetinin ft ırnlı
ğını bilerek ağırlaştırmışsa on 
beş günden altı aya kadar hapse 
atılacaktır. 

335 inci maddeye göre, kira 
borcunu vermiyen borçlular, bir 
kısım malla~mı ev sahibinden ka
çırırsa yine hapis ceza ı göre
ceklerdir. Hakikate muhalif be
yanatta bulunan borçlular için de 
338 inci madde ile bir aydan bir 
seneye kadar hapis cezası kabul 
edilmiştir. Nafaka borcunu ver
miyenler de bir aya kadar ha .. 
pis edileceklerdir. 

Bu cezalar ter.il edilemez. 
Yeni kanun .ile Müddeiumu

milere de salahiyet verilmiştir. 
Nitekim 357 inci maddeye göre 
icra dairelerinin emjr ve tebhğ'" 
lerini gedktirenler hakkmda 
müddeiumumiler derhal ve doğ
rudan doiruya takibat yapacek
lardır. 
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Kara Ve Kuru Adam Timura Şöyle 
Bas?ırdı: "Gözüme Bak, iyi Bak!,, 

Koca Timur, Hayatında İlk Defa Olarak Şiddetle Ürktü 
Büyük kumandan, bir emir - Oh, dedi, Ulcayın kabri f 

gibi söylenen bu söze de, yine Zavallı hatun. 
gayriihtiyari, itaat etti. Aksak- ilk kansının çoktanberi ziya-
lığmm müsaadesi nisbetinde bir ret etmediği mezan önllnde 
çeviklikle yere atladı. Çıplak diz çökmek isterken 'yine o bu· 
hintli ile yanyana, göğüs göğüse, lut, kara bulut g8rllndü. Bahçeyi 
gözgöze geldi. Timur, bütün ve mezarı artta. Ha•al artü 
hayatında ilk defa olarak kendi kalkhğı zaman Timur, beyaz 
zert bakışı önünde kapanmıyan aabada büyllk otlu Cihangirin 

doJaştığmı gördO. 
bir göz, kendi müsellih haşmeti ÔIUmll lizerinden birkaç yıl 
karşısında rengi uçmıyan bir yilz geçmiş olan bu çok değerli genç, 
görüyordu 1 tıpkı hayatt• olduğu gibi ıendi, 

Çıplak hintli, kuvvetli bir ta- gürbüzdil, glllOmsliyordo. Timur, 
hakküm daha gösterdi. Kendisi ahretten boyile, bosile tecem 
çamurlu toprağın üzerinde bağ- eden bu kıymetli hayali kucakla-
daş kurarak Timura da yanıba- mak için içinde derin bir iş•iyak 
ıında yer gösterdi ve Şehinşahı ıezdi, kımıldamak istedi ve acı 
oturttu. acı inledi: 

Ordu, arhk intizamsız bir - Oğlum, zavallı oğlum 1 
Tlmurun elyavm Tilrklatanda Bulut yine belirmişti ve Ci-

kUtle halini almış gibi idi. Arka· elden ele dolafan bangiri alıp götürmüştn. Onun 
dakilerin öndekilerin omuzlarına resimlerinden biri yerinde ince yapıh, çok ahmh 
abanarak, piyadeler süvarilerin F bir kız dolaııyordu. Timur, ı'kı" esüphanallah! O avuç, şimdi 
•ırbna sıçrıyarak tahttan toprağa ölUden sonra tebellür eden bu 

açılıyor, genişliyor, enginleşi- f h l inen hükümdarın malıviyetli vcızi- zayı aya i görilnce gillümsedi 
B yor, ucu bucag· ı görünmiyeıı bir ve k k 1 d" yelini görmiye çalışıyorlardı. u, e e e ı: 

güneşin yere inip çerçöple bağ- beyaz ufuk halini alıyordu. Sap- - Kızını, güzel kızım! 
daşması gibi bir şeydi. Fakat sarı kesilmiş olan Timur, dudak- Filhakika gördüğü hayal,. 
Timur, ordusunda uyanan muaz- larmı sımsıkı kapayarak, bu boı onun çok sevdiği km "Aka-

h 1 1 k d d ' ' ufka bakıyor, gözlerilc uzun beyg!in " idi. Koyu kumral 
, zam ayret e a i a ar eğ" i. saçlarım yüz bir örgti ha· 
Olsnca dikkatini çıplak Hintliye bir uçuş, yapıyordu. Bu uçuş, Jinde omuzlarına dökmüştü. Kıy· 
hasretmişti. Herifin neler göste- nihayetsiz bir ufkun düzlük· metli taşlar dan yapılma küpele-
receğini, gösterebileceğini öğren- lerinde ruhan geziş, filhakika rini kulağına, gerdanlığım boy-
mek hırsile etrafım görmüyordu. heyecanlı bir şeydi. Timurun yilk- nuna takmıştı. Hint kadifesinden 

Kara ve kuru adam, bir neb- sek bir mikyasta heyecana ka· biçilme şık kostilmile neşeli neıeli 
«e dalgınla~tıktan sonra attan pıldığı da alnma diıilen terlerden dolaşıyordu. 
indirip çamurlu topraklara oturt- dudaklarından sızan k&pOklerden 
tuğu büyük kumandamn iki elini belli idi. Lakin o, bu temaşadan 

tattu : hoşnut değildi. Çünki dolaşhğı 
- Gözlime bak, dedi, iyi ufukta hudutsuz bir beyazlıktan 

•ak 1 başka bir şey yoktu ve onun 
Timur, en kavi yllreklerde gözleri, kenarı görünmiyen beyaz 

ıelzeleler uyandıran ıert bakışlı bir örtüye ablmış zaif bir kele-
gözlerini Hintlinin siyah kaşları bek gibi gittikçe yoruluyordu. 
altında yanan iki kıvılcıma dikti. Çıplak Hintli, önünde terle-
bkin o kıvılcımlan sCSndürmek yip duran adanun yorgunluğunu 
latiyor gibiydi. Taşıdığı heyecana aezmiş gibi sordu: 
rağmen cihangirlik gururu göz- _ Ne görüyorsun'( 
bebeklerinde yaşıyordu ve o gu· 
rurun bu miskin adamı ezeceğini 
umuyordu. 

Fakat birkaç saniye geçmeden 
gözlerinin yandığım duydu. Bu 
yamş, acıtmayan bir ıstıraptı. Şu 

kadar ki gözbebeklerinden baş
hyarak beynine doğru ilerliyordu. 

Timur, bu ısbrabm kafatası 
içinde yüriidüğünü apaçık hisse
diyordu. Bir an, şöyle bir mahku
miyetten, çıplak bir serserinin 
elinde oyuncak olmaktan sıkıldı. 
Silkinmek, benliğine sahip olmak 
ve kuru topraklan mualla tahbna 
ylikselip kendisini derece de
rece kUçüklüklere düşüren ya
bancıyı ezpıek istedi. Hatta 
ellerini çekmiye de teşebbüs etti. 
Lakin Hintlinin cılız parmakları, 
11cak bir İplik gibi o elJeri bağ
Jamıştı. Timurun kurtulmak te
ıebbüsü üzerine bu iplikler biraz
daba kıvrıldı, mahyt kıvılcımlar 
biraz daha parladı. Timurun d• 
laili başkalaşmıştı. Koca cihan
ıir, haşhaş yutturulmuş bir ço
cuk gibi sersemletiyor, tatsızla· 
tıyordu. 

Tam bu vaziyet te, Hintli Ti
murun elJerini bıraktı, sağ avu
cunu açb: 

- Bak, dedi, iyi baki 
Uyumak lizere bulunan Timur, 

yan kapalı gözlerini ağır bir ceh-
rile o esmer avuca çevirdi, baktı. 

Ti:nur, nefes alır gibi mırıl-
dandı: 

- Hiçi 
- iyi bak, 
Ne oldu, 

daha iyi bak 1 
nasıl oldu, bilin· 

mez. O engin beyazhk birden
bire değişti. Esmer avuçta dö-

nen, mütemadiyen dönen bir 
küre peyda oldu ve Timur, 
sıra sara dağların, irili ufaklı 

ırmakların, renk renk bahçelerin, 

çeşit çeşit memleketlerin göxü 
önünde geçit resmi yapmağa 
başladığmı gördli. Şimdi ağzı 
aralanmıştı, rengımn solukluğu 

ziyadeleşmişti, tahammül olun· 
maz bir heyecan içinde bu 
geçit resmini temaşa ediyordu. 

Baş döndürücü bir siir'atle ge· 
çen bu dağlar, nehirler, bağlar 
ve ıehirler niha:•et bitti. Deminki 
beyaz ufuk, tekrar teressüm et
miye başladı. Lakin eskisi gibi 
engin değildi, bir cirit meydanı 
kadar dardı ve yine boştu. Timur 
bu küçük ufkun içinde bir şeyler 
görmek için kaşlarım çatarken 
kliçük bir sarsmtı oldu. Kara bir 
bulut o beyaz sahadan geçti, mn
teakiben bir küçük bahçe bilirdi. 

Erik ağaçlarile bezenen bu 
bahçenin ortasında süslii bir me
zar vardı. Timur, ilk lahzada 
bahçeyi ve mezarı tamdı, alm 
kırıştı: 

(Arkuı var) 

RADYO __ 
26 Hazirctn Pazar 

fatanbul t1200 metre) 18 gram o fon, 
1 O,; :ılaturk:ı. ı:az, Beda.) i Musiki Le
~ eti tarafından. Ajan~ haberleri, saat 
n) arı, 20,5 gramofon ile opera, 21 ala-

ftı rk:ı ı::tr. 'J'a ıı bu ri Hcfik Beyle a.rka
dnşl:ırı l:mıfınd:ııı. 22 ta.ııgo orkestrası. 

Bükre' - ( 394 metro ) 20 Opera.
dan naklen Orplıous oııcra.sı. 

Belırat ( 429 metre) 20 Gramo-
fon. :?11.:; Rus hal atı, 21 ın usahabc, 
21.!J keman kon eri, 22,25 bir perde
lik koınodi, 2:J,15 akşam konseri. 

Roma 4H metre) 21,45 Opera-
dan u:ıkll'ıı Madam Aııga opereti. 

Prıığ -( 498 metro ) 21,05 Brilna
d:ııı ıı.ıkil, 2:? }) bıı i kon eri. 

Viyana \ ö17 metro ) 20, 10 Şal'" 
kı. \ t• lfallad, :?:?.:!u temmuz. au,unco
lt1ri i;,ıııintlc hir komedi, 23 haber, 
2::, I) l,ouısrr. 

Peşte 550 metre } 2J ,00 Ope-
ranın orJ,p tr:ı."ı tarnfıııd:ı.ıı kı>nser, 28 
('iır.uı orkc"tr:\fil. 

Varşova ( 1411 ınelre ) 21 
ll:ılk konseri, 21,50 cdclıi) at bahisleri, 
:!:?.'ıo !,ons •r, :?3 danı; ha' alan. 

Bcrlin - ( 1635 metro) 20 ede· 
bi~ at bahi ini. 20,30 ._'tıldgartt.an na
kil, 21 .:ıırkuf opı'rası. 

27 Haziran Pazartesi 
l.tanbul - ( 1200 metre ) 18 gra

nıofoıı, 19,5 alaturka saz, Belkıs Hanı
ıııııı vu Y csari Asım Buyin iştira.kile. 
Ajans lı:ıbcrlcri, saat a) arı, 20,5 
stud~ o heyeti ta.rafından Mezar Ku
' artet.21' alaturka saz, Safiye Harıı
mııı ittir:ıkile, 22 orkestra. 

BOkreı ( 994 metro ) 20,45 
Jlarfoıı Solo, 21,15 salon orke tı·uı. 

Bela-rad - (429 metro) 20 ses kon
seri, 20,30 Konfora.us, 21,10 konser, 2:? 
kı :ı bir dram, 23,20 alon orkestra!<! 
vo grnıııofoıı. 

Roma - ( 441 metre) 21 Ajans bn
lıPrlcri ve gramofon pHlkları, 21,45 
muhtt•lit konser. 

Prat - ( 48 metre ) 21 musikide 
) uııi p,lih-0lcr, 21,35 ,;ataklı 'agonla 
st•y:ıhnt i ıniıı<le bir koınl'di. 23,2o ses 
koıı t•ri. 

Viyana - ( 517 ıntlre ) l!),55 l rıgi-

Sayfa 9 

• 
lzmirde Tahsil Hayatı 

lmtiha~lar Bitti;- Birçok 
Gençler Diploma Aldı 

Ostte : Kız- Ll•••r, ortaaa: ErkeK Ll•••i, a~j,•aa : aepctçllik 
mektebi mezunları 

İzmir (Hususi) - Şehrimizdeki J ders senesi nihayetinde lzmir k 
mekteplerde imtihanlar bitmiştir. tiıeıinden a 1 talebe meJ.un ol· 
Bu sene Amerikan erkek kolle- muftur. Bu talebelerin d6rdü A,.. 
jinden 22 talebe mezun olmuftur. rupada tahsile devam edecek; üç 
Bu talebeler araıında ıporcuların talebede lıtanbul darlilflinununr 
çok eyi tanıdığı Türkiye ylk.ek devam edecektir. latanbul darlU-
atlama birincisi Cihat Beyle, ge· ftlnununa devam edecek olan üt 
çenlerde Macarlara kartı milll ta- talebenin ikisi edebiyata, biri de 
kımda orta haf meTkiinde oyna- Hukuk fakültesine girecektir. Şeb-
yan lbaan Bey vardır. lımir kolle- rimizdelri aepet ve çiçek mekte-
jinden mezun olunlann bir kısmı binden 26 talebe mezun olmut-
Amerika darilfünunlarına, bir kıs· hır. Bunlardan iki talebe tabsilte-
mı da Loı.andaki ticaret mektebi- rini ilerletmek Ozere Romaya i[İ· 
ne devam edecektir. Alb talebe decektir. 
de iş hayatına atılacaktır. Yine bu Adnan 

Resminizi Bize 
.. .. 

Gönderiniz, .. 
Size Tabiatinizi Sögligelim •.. 

57 Camii a. : Zeki ve ha"' n lir. 1 58 

l\1uam(·lfümda kadın, 

AH B. : Zel 1 ı 
sc,gı, 

• Ü Ü ~ ., ... 

Sf'raüzc tten 7:İ· t; .. 

)adc H}"'allığa 
tema) ül eder. 
temizliği 'e 
intizamı _e,cr, 
cesan•t 'e t~h-

1 iked da\et 
eden iıılerı' gi

tii ' 

müca
giirü1· 
,·gadan lı.ızctmez. 

lilCO dır . 20.20 \'i~ :ıııa. Opcr.ı!'>ıııdaıı 

ıınkloıı Don Joaıı operası. 
Peşte ( 550 ıııdrc) 20,1:> ı..onfo-

raıı , 21.23 llııcrnıı 111 orke tra.-sı. 

Varıova (1411 metro) 20,3j bir 

Had) o g:ı~.<1te"i, 21 Hih er uın'ıl:ııı ıı:ık

lcn B<n ntlrııilcl koıı er, 23.:i:> •I ı ıs 

lı:n :ı.l:ı.rı. 

Berlin - ( 10:!3 metre ) !;i-

ya ı lı:ıherler, 20,~0 yeni kitaı 1. r, 

20.:n konfc:rnııs. ..!1 HilHr" ıı ı'd ıı 

unklPn fü:) nelıııilnl koııı;cr. 

Batkan Maçlar1 
lstanbul 25 (A.A.) - Balkan 

kupas futbol oyun! arı müdd tin

ce husu,,i bir radyo sirküleri neş-

'e nıat·ern mc\ 
zularma kar~. 

ha) alini fazJ;a 
işletir. 'oku· 
luı, r~ 

tavırlıdır, mii· 
nnkaşadnn çe 

kinıııez. Ka
rarl:mnı iirnt-
• Jt' 'ı•rır ve 

tPhclıl Nlt>bilir. Pa.rayı tasnrrııl ı 

Zİ\IHlf" s.trfctmek iıster. 

F otoira/ T ahi il Kaponllna 

11 inci Sayfamızda bulacaksm.ı. 

redilcccktir. 25 ve 26 haziranda 

ve 2, 3 temmuzd:ı saat 18,30 da 

birinci lrnftaym neticeleri verile

cektir. 

Neşri yal 56 mclı e 

iiı.crinden yap .. acak 

18.45 le 86 tre 

tulii ınevç 

ve saat 

üzeri den 

veı ılt: k ve s 20 de 56 t-

re uz ı·ı .en tek ar ecl'h• • 



{ ÇANAKKALE 
lngilteA Hükftmett tarafından Gazi 

Hı. ııe hediye edilen eserin tercUmeııl. 

Yazanı 

Ceneral Ogland•r 
- 24 -

lngiliz Amirali Diyor Ki: Ben Körü
körüne Karaya Asker Çıkaramam 

HalbiJki Amiral Kardemin id
diasma göre boğazları geçmek 
için daha on dört gün kAfi 
idi. Mister Çorçil, bu it için 
şimdi hadise mahallinde bulunan 
askerden başka kuvvete ihtiyaç 
olmadıgı kanaatine varmıştı. Hat
la Lort Kiçnere 4 martta yaz
dığı bir mektupta, 16 martta 1 
donanma Marmaraya geçmiş 
bulunacağına nazaran gönderilmit 
bulunan askerlerin Bolayire veya 
latanbula çıkarılması şıklarından 
birinin tetkik edilmesini teklif 
ediyordu. Bu mektup üzerine 
Lort Kiçner, Jeneral Birdıvoo
da şimdilik beyhude yere kara-
y asker çıkarmaktan sarfı 

nazar etmesini bildirdi. An
cak koJordusile lngiıiz ve F ran-
sız fırkaları Mondros adasmda 
18 martta toplanacak, fakat do· 
nanmanın boğazları geçemiyeceği 
anlaşılmadıkça bu kuvvet karaya 
çıkarılmıyacakb. Bu askerin orada 
tahşidi, daha ziyade lstanbula 
çıkarılmak maksadile idi. Amiral, 
iıtihkAmları birer birer sustur
dukça, yalnız yardımcı küçük 
kuvvetlere ihtiyacı vardı. 

Bu küçük kuvvetleri de Mon
drostan tedarik mümkündü. Mer
kezden emir gelmedikçe, yarım 
adada bundan fazla askeri 
harekata girişmiyecek ve böyle 
bir emir verildiği takdirde de 
lngiftereden daha kuvvet gön
derilecekti. 

Lort Kiçner vAsi harekifı 
askeriye icrasına lüzum hissedi
leceğini zannetmiyordu. 

"Yalnız Bolayir hathnı tut-
mak için oldukça büyük bir 
lcunete ihtiyaç hissedilebilir, 
çünki Türkler yanmadayı tabli
ye edeceklerdir, diyordu. Türk 
donanmasını batırdıktan sonra 
donanmanın vazifesi Boğaziçini 
Rus donanmasma açmak ola
caktır. O vakit Rusyadan da 
40 bin kişilik kuvvet gelecek ve 
askeri barekAt iki taraftan bir
den başlıyacaktı. " 

Jeneral Bırdıvood bu telgraf
la şiddetle cevap verdi. 

"Size evvelce de haber verdi
iim üzere, diyordu, Amiralın 

MAZON MEYVA TUZU 
Kolay bir Hazım temin eder. 
mide ve bar .. kları temizler. 
Baauru kökünden keser. Lez7.eti 
l tif zc\ kle içilebilir bir gazoz suyu
dur. Mazon ismine dikkat t•dlniz. 

80,.Uk ,,,... 100 kllnlf. 
D•po•u: it BaakUI arkuaada !Wuon 

.. _ ... Botton ecu deposudur . ...__ .. 

SON POSTA 
\ "' 111!1 Siyasi, Havadis n Halk 

gazetesi 

idare: lstanbul: Eakt Zaptiy• 
Ç.atalçe9m& 10kata 25 

Teltıfon Jıtanbul - 20203 

l'o ta kutusu: İstanbul - 74l 

'ltılgraf: latanbul SON POSTA 

ABONE FlATl 
'l' (' it K f Y E E ene bt 

1400 KT. 1 Sen• 2700 Kr. 
7!'i0 • 6 Ay 1400 • 
4(1(.J • 3 • 800 • 
1:10 • ı • 300 • 

lieh n evrak geri verUmeı. 

li&.ııli4rdan mes'uliyet ahnwaı 

et vaıı •:lıa mektuplara 6 lr.uru,luk 

Pıal ilbesl llzımıhr. 

' ı -,,~ totiftirilroesl ( 20) kurıııtıu. 

~ephe karfıaında 

tahminini çok nikbinane buluyo
rum ve yalnız donanmanın Bo
ğazlara geçemiyeceğini zannedi
yorum. 

Ben körkörüne karaya asker 
çıkarmak istemem, ve donanma
nm muvaffakıyeti inkişaf etme
dikçe yeni harekata girişmem.,, 

Ve ilave ediyordu: 
"Hatta donanma, ordunun 

yardımı olmaksızın Boğazları geç
se bile, nakliye gemileri donan
manın imha edemiyeceği gizli 

bir müfrezemiz 

mUdaf aa bataryalarının ateıinden 
kurtulamaz. Onun için Helles 
burnuna asker çıkarmayı teklif 
ediyorum. 

Fak at harp meclisi, hail do
naıımanm yardım görmeksizin 
Boğazı geçebHeceğine kani bu
lunuyordu. Harp sahnesine bftyUk 
kara kuvvetleri sevkedilmekle 
beraber, bunlar Gelibolu yarıma• 
dasında son kuvvet olarak kul
lamlacaktı. 

f Ark:m varJ 

Sinop Vilayeti Defterdarlrğmda : 
Sinop, Gerze sevahilinde 13 mahalde kain Dalyan yerleri ba

lık avlanmak hakkı şeraiti atiye dairesinde sahlacakhr. 
1 - Sinop limanının dahil ve haricind.! on bir mahalde avlan-

mak hakkı 1 Kanunusani 933 iptidasından Gerze limanında iki dalyan 
mahallinde avlanmak hakkı l Haziran 932 tarihinden muteber 
olmak üzere ı 2 - 6- 932 pazar gününden itibaren 22 giln müddetle 
ve açık arttırma usulile mUzayedeye konulmuştur. 

2 - Sürülecek peyler haddi layık görüldüğii takdirde 3-7-932 
pazar günü saat 15 te defterdarlık dairesinde müteşekkil ihale 
komsiyonu tarafmdan ihalesi icra edilecektir. 

3 - Talipler müzayedeye iştirak edebilmek için üç sene bet 
ayhk sabık ihale bedeli olan 416 liranın °o 7,5 ğu 32 lira dipo
zito olarak sandık makbuzu ve yahut 661 numaralı kanunun 6 ıncı 
maddesi mucibince nakit yerine muteber bir banka kefaleti ve
ya kıymeti muharreresi üzerinden istikrazı dahili tahvili ve yahut 
borsa fiatından % IO noksanile diğer milli esham ve tahvilit ibraz 
etmeleri lazımdır. 

4 - Şartname muhteviyatmı anlamak ve daha fazla malumat 
almak istiyenler Sinop, Samsun, Ankara İstanbul Defterdarlıkla
rına mllracaat etmeleri ilin olunur. 

Manisa Emrazı Akliye ve Asabiye 
Hastanesinden : 

Erzekın 

cln•I 

ihtiyaç miktarı 
Aıgar? Aumi 
Kilo Kilo 

Bamya taze 500 900 
Beyaz peyair 300 500 
Bulıur 600 900 
Çamatır aoda11 600 900 
Çam odunu 20000 25000 
ç~ 15 ~ 
DomatH 400 600 
Ekmek 19000 2500() 

Et 9XJO 8000 
Gazyaj'ı IEO> 2500 
lapanak 700 1000 
ince tuır: 500 700 
Kuru f aaulya tD> 1(0) 

Kuru Oznm 800 1000 
Lihna 600 800 
Limon tuzu S 10 
Makarna 600 800 
Mercimek 600 800 
Mef e odunu aoooo lOOOO 
Niıaste SO 80 
Nohut 600 800 

Erzekın 

cinsi 

Patatea 
Patlıcaa 
PıraH 

Pirinç 
Sabun 
Sadcyatt 
Salça 
Sotan (taııe, .. (kuru~ 
Süt 
Şeker 

Şeriye 

Taze faaulya 

" 
bakla 

" 
kabak 

Un 
Yoğurt 

Ye4il biber 
Zeytin yatı 
Pirinç unu 

lhUyaç miktarı 
Aıgarl Azami 
Kile> Kilo 

1500 2SOO 
700 900 
600 900 
800 1000 
600 800 
000 800 
150 200 
900 1500 ..., 800 

2500 3500 
1000 1500 
200 JOO 
600 800 
600 800 
6W 800 
JO« 500 
~ 3000 

300 500 
600 800 
50 80 

ManİH Emrazı Akliye ve Asabiye Haataneainin ln/1932 tarihinden 
31 5 1932 ıayeaine kadar on bir aylak ihtiyacı olan yukarıda yeııh (41) 
kalem erzak 15 6 1932 t&rihinden 5 7 1932 tarihine kadar ('ıQ gün mOddetle 
münakaaaya çıkarılmıştır. Şartnamelerini .. örmek lıteyenlerln herıün at••· 
den evvel Maniaa Sıhhat MüdGrUltOae mGracaatlerl, milakaHya lttirak 
edeceklerin de yeYmi ihale olan 5,7/1932 aalı pnl aa~t (15) te Maniıa 
Sıhhat MüdürUljilnde te,.kkQI edecek Komia7onc&a laaaır ~ulunmalara 
ilin olunur 

a ran 28 

BIKAYI 
Bu Sütunda Hergün 

Muharriri: Sahalı 

BİR iLANI AŞK 
O vakit tam manasile çocuk· 

tum. Fakat kendimi olgun bir 
delikanlı addediyordum. Mektep 
derslerinin ve okuduğum birkaç 
romanın beni kafi derecede alim 
ve tecrübeli bir adam yaphğmı 
zannediyordum. Basit bir Anado
lu vilAydinde oturuyorduk. Ailem 
çok muhafazakardı. Her hareke
tim kontrol ediliyordu. Evde mU
temadiyen ahlaki, içtimai, insani 
nasihatlerle dolu bir hava tenef
füs ediyordum. Toyluğun ve pı
sırıklığın birer meziyet olduğu 
o devirlerde annem ve babam, 
İ>enim bu sakin ve mızmız 
tabiatimlc iftihar ederlerdi. Bize 
gelen misafirlere benim bu me· 
ziyetlerimi sayıp dökerler, ben 
de kızarır, kızarırdım. 

Sevda roman ve tiirlerini 
okudukça noksan yapıla veya 
hissiz bir adam olduğumu zan
nederdim. Çtinki bu mevzularda 
tesadüf ettiğim aşk sahneleri 
benim için meçhul birer Alem ve 
Aşıklar kutsi birer insandı. 

- Acaba derdim, ben bu 
hisleri neden duymuyorum. Ben 
neden Aşık olmuyorum? 

Bu suallere hiçbir defa sarih 
bir cevap veremedim. Anormal 
bir adam olduğuma kanaat ge
tirmek üzere idim. 

Bir sevki tabii veya bir hissin 
zebunu olmadan, sadece ken· 
dimde aşıklık istidadı olup olma· 
dığını anlamak, bu çocukluk 
tecessüsUmil tatmin etmek için 
Aşık olmıya karar verdim. 

- Nasıl ve kime? 
Bu malum değildi. Yalnız 

eneli bir aşk bulacaktım, son
ra da Aşık olmıya uğraşacaktım. 

il 

Her sabah mektebe giderken 
ve akşamları mektepten döner
ken benim gibi eli çantalı ve 
ıefer taslı bir mektepli kızla 
karıılaşırdım. Uzun tereddntlerden 
aonra buna, F erbundeye Işık olmı· 

ya abtettim. Ona, hergUn rastlayor
dum. Onunla kaqılqmca gözle
rimi ya 6nftme indiriyor, yahut 
bqımı aksi istika:aete çeviriyor
dum. Utamyordum. Bakamıyor
dum. Aile dostlarımızdan biriDİD 
kızı idi. Haremlik ve sellmlaj'ln 
hnklim sllrdllğll o zamanlarda 
ben kadınlar muhitinden çoktan 
kovulmuıtum. Bu itibarla onunla 
g&rllşmenin, konuşmamn imkanı 
yoktu. 

Üç ay b&ylece geçti. Ona 
dehşetli aurette Aşık olmuştum. 
Geceleri denleriml bir tarafa 
seriyor, batıra defterimi yazıyor 
pirler karalıyordum. 

Hennz bir defa bile ı&z g&ze 
ıelmediğim, tek bir] kelime bile 
konutmadığım bu kızcaj'lzı çıl
dıraaıya seviyordum. Kendi ken
dime izdivaç, sadakat vaitlerinde 
bulunuyorduml 

- Ôlnrilm ondan vazgeçe
mem!. diyordum. 

Onun benim bu fedaklrhkla· 
rıma bu sadakatime vlkıf old~ 
ğıınu tevehhüm ederek en saf 
ve en temiz hareketlerini kıska
nıyor, ve aıkıma mukabele etme
mesine kızıyor çıldırıyordum 1 

Bazan. onun masum kalbinin 
benim, bu hislerimden haberdar 
olamıyacaiım ketfediyor ve o 

•akit. 

- Aşkımı ona anlatmak lA· 
zımdır ! diyordum. 

Geceleri sabahlara kadar 
aşkımı ne şekilde anlatacağımı 
düşünüyor, planlar kuruyordum. 

Gece verdiğim 11ilanı aşk,,kararı, 
ertesi gün onunla karşılaşınca, 
boğazımda düğümlenip kalıyor, 
nefesimi tıkıyordu. Onu görür 
görmez söz sölcmek şöyle dur• 
sun, adımlarım biribirine dolaşı• 
yor, vlkudumu soğuk bir ter 
kaplıyor, kalbim çırpınıyordu. 

Bu tereddüt ve azap devresi 
de hergUn bu ıekilde devam edip 
duruyordu! 

Nihayet bir gt1n yine ona 
rastladım. O karııdan her va
kitki gibi masum bir hal ve eda n.. benim ilemimdeki volkanlar• 
dan, kasırgalardan bihaber, sakin 
adımlarla bana yaklaşıyordu. 
Titremiye, erimiye başladım. Şu
urumu kaybetmiş bir vaziyette 
yanından geçerken boğuk ve he
yecanlı bir sesle şu cümleyi mı
rıldanabildim: 

- Ferhunde Hanım, sizin için 
yanıp tutuşuyorum. 

O, bunu işitti mi, işitmedi mi, 
cevap verdi mi, vermedi mi far
kında değildim. Biraz sonra 
kendime geldiğim zaman, baya
tın en büyük yükOnU ilzerinden 
muvaffakıyetle atabilen bir ada• 
mın sUkCkn ve aaadet:ini biuettim. 
Bütün gilnüm ne~e ve saadetle 
geçiyordu. 

O akşam mektepte mUıame
re vardı. Müsamerede bulunaca
ğım 1 çin evden izin almış, bira• 
geç geleceğimi ı&ylemiftim. M&
samerede bUtOn arkadqlarun
dan faıla eğlendim. 

Evin kapısını tqkın bir Defe 
ile çaldım. Adet hillfına kapıyı 
annem açmıştı. Beni içeriye al
dı. Başladı bağırmağa: 

- Seni kAfir seni, senin ıibi 
oğlum olacağına bqıma taş yağ· 
aa idi daha iyiydi. Bizim ailemizin, 
ıerefini n"musunu payimal ettin. 
Git yıkıl kUfımdan. Şimdi baba
na a6yliceğim, o da ıenl eYllt
lıktan mutlaka reddeder •.• 

Ben, 9qalamı1bm. Ne olmut" 
tu, ne yapmıfbm. Aizımı açmata 
Yakit kalmadan annem devam 
ediyordu: 

- Daha bqıma neler ıellla, 
Sabri Beylerin kızı F erbund•J• 
ne yapmııaın. Kızcataz dllflp 
aııverecekmif. Şimdi annesi, te,. 
zesl hannnninul bize şlklyete 
ıeldiler. Yerin dibine ıeçtim. 

Eyvah, benim o bayata •• 
bayat illllı qk dlmlem neler, 
neler yapmlfb. O anda tqhp 
yıj'llıverecektim. GBzllmlln Bnln• 
babamın yerlerinden fırlamıt hid
detli ı&zleri ıeliyor ve evden 
muhakkak 1Urette koğıılacatamı 
bDyllk bir azap ve korku içinde 
hissediyordum. Yalvardım yakar
dım, ağladım, sızlandım. Annem 
affetti ve babama a6ylemlyeceii
ni vadetti. 

Bu hadiseden aonra onu ta, 
uzaktan g6rdntnm zaman yolu
mu deiiftiriyordum. Bir sene ar 
ni kllçlik fehirde yaşadık, fakat 
bir defa karplqmadık.. Artık a• 
yllzOnftn teklini, ne ıBzlerİDill 
reaıini babrlamıyordum. Fakat 
oau hlll aeriyordum.. 
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İşten El Çekmiş Bir Hırsızın Hatıraları: 

Ed ar Pip Dirildi Muharrfrf: 
Arnold Golopen 
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Sokakta Bir Tesadüf - Eski Bir Aşina - Beklenmiyen Bir Takip Hareketi -
Yarın Sabah Bizim Eve Gelir Misiniz?-Altüst Olan Bir Plan - Sana 100 Lira Var! 

- Aman ne suratsız adamdı, 
beni bayağı korkuttu. 

- Merak etmeyiniz, biT daha 
~8nünüze çıkmaz 1 

Acaba? 
Bundan eminim f 
O halde mesele yok 1 

Muhavere bu noktada kaldı. 
Fakat itiraf ederim ki ben gö· 
rilndüğüm kadar müsterih değil-

( dim. Vakıa Londra çok büyük 
bir şehirdir, fakat bu koca şe· 
birde iki kişinin yekdiğerile kar· 
ıılaşması yine m ümkiindür. 

Alelhusus Manz.aaa bütün 
knvvetile çalışacak, beni bulmıya 
uğraşacaktır. Şu halde ne yap· 
malı? Düşündüm. Tehlikeden 
kurtulmak için en iyi çare bir 
an evvel Holandaya gitmek ve 
Edithi de birlikte götürmektir. 

Ertesi sabah bu karar ile 
erkenden sokağa fırladım. Fakat 
daha iki adım atmamışbm ki, 
köşebaşını siper almış olan bir 
adam karşıma çıktı : 

- Pardon Mister Pip, bir 
dakika sizinle konuşmak isteıim ! 

Baktım; bu, bir gece evvel 

beni Manzananın elinden kurla· 
ran ve Bil Carper ismini taşı· 

dığını söyliyen külhanbeyi idi. 
Ne derece sıkıldığımı tasavvur 

edebiliısiniz. Bununla beraber 
lizlintümü hissettirmemiye çalı· 
tarak: 

-Hay hay buyurunuz, dedim. 
Ayni zamanda da yürümiye de
vam ettim. Bir köşebaşında dur· 
duk. Herif söze başladı. Hulasa: 

- Dün akşam size çatan 
adam orlağınızmış, kendisini mah
vettikten sonra sokakta bırakmış· 
ımtz. Bu bana ait bir mesele de· 
ğildir. Fakat ayni zamanda öğ· 
rendim ki çok zengin bir adam
mışsınız. Bu şerait karşısında 

aize yaptığım iyilik mukabilinde 
aldığım parayı az gördüm. Liitfen 
bana şimdilik on lira verir misiniz? 

iş anlaşıldı: Müthiş bfr şantaj· 
cmın eline düşmüştüm. Bu vazi
yette namuslu bir adamın yapa
cağı şey derhal zabıtaya miiracaat 
etmektir. Fakat bildiğiniz se
beplerden dolayı ben polis yar
dımım istiyemezdim. Şu halde 
yapılacak en tabii şey herifin 
istediğini vermek, sonra da 
memleketi değiştirmek suretile 
elinden kurtulmaktı. Bununla 
beraber: 

- Param yoktur l Dedim 1 
- O halde evinize dönünüz, 

bulup getiriniz! 
Çaresiz eve döndüm, ben 

içeri girdim, o kapının önün
de kaldı, dairemize kadar 

gidip Edithi rahatsız etmekte 
fayda yoktu, merdivende birkaç 
dakika bekledikten. ve cüzdanım
dan on lira çıkarıp hazırladıktan 
sonra tekrar sokağı boyladım. 
Herif bekliyordu. Parayı verdim. 

Artık kendisini derhal sava· 
bilirdim. Fakat biraz ağzını yok .. 
lamayı faydalı gördüm. Herifin 
söylediğine göre ortakları vası
tasile beni tahkik ettirmiş, adre
aimi öğrenmiş. sonra da fransızca 
bilen bir adam vasıtasile Manza
nayı sigaya çekmişti. 

Görülüyor ya, l-ehlikeli bir 
adam1n eline düşmüştüm. 'Bir 
dakika düşündükten ıonra:. 

- Yüz lira kazanmak ister 
misin? Diye sordum. 

- Hay hay! DedL Emrinizi 
s8yleyiniz! Ciddi bir tavır takın
dım. 

Hayır. Şimdi olamaz. Ya
rın sa hah saat on birde evime 
geliniz. Adresi biliyorsunuz, ora• 
da konuşuruz, dedim ve elini stka
rak ayrıldım. Ve sokakta biraz do
laşarak vakit geçirdikten sonra 
doğruca istasyona gittim. Dovr 
iskelesi için iki tane bilet aldım 
ve oradan bir otomobil Ue eve 
döndüm. Edith benim bu kadar 
erken geleceğimi bilmiyordu. 
Görünce memnun oldu: 

- Seni de birlikte götürmiye 
karar verdim, eşyamızı ona göre 
hazırlamanı söylemek için istical 
ettim, dedim. 

Editb bu haber üzerine boy· 
numa sarıldı. Yüzümü gözümü 
öpücüklere boğdu, bir çocuk 
gibi seviniyordu. 

Bef<lemniyen Bir Ziyaret... 
Bu satırları okuyanlar belki 

de Holanda seyahatinde Edithi 
yanıma almıya karar verişimin 

sebebini merak ederler. Bir iki 
kelime ile söyliyeyim: Manzana 
ile Bil Çarper mademki adresimi 
biliyorlardı, beni kaçırınca mut
laka Edithi bulacaklardı, Holin· 
daya gittiğimi öğrene;>eklerdi, 
arkamdan takibe çıkacaklardı. 

Binaenaleyh işin eyısı Edithi 
de yan:ma alarak arkada ip 
ucu bırakmamaktaydı. 

~ 
Öğleden sonra saat üçe doğ

ru bavullarımız hazırdı, · otelci
nin hesabını gördükten sonra 
hizmetçiyi göndererek bi!' oto
mobil getirttim. Hizmetçi bir iki 
dakika sonra geldi: 

- Otomobil hazırdır, fakat 
şoför bavulları indirmek için yu· 
karı çıkmak istemiyor, dedi. 

Bavullar ağır değildi, omuzu· 
ma yüklenerek3 indirebilirdim. 
Fakat beni zengin bir aile ço
cuğu zanneden Edith'in yanında 
utandım, hizmetçiye: 

- Gidiniz bir hammal geti· 
riniz, dedim. 

Üç beş dakika sonra oda 
kapısının önünde dev gibi bir 
gölge belirdi, yayık bir şive ile: 

Hamal istiyormuşsun uz, 

işte ben geldim, dedL 
Bu radam 80 Çarperdl. Ve 

hizmetçinin çekilmesini müteakip 
tavrını derhal değiştirerek: 

- Demek çifte Aşıklar yol· 
culuk var. Öyle mi? Diyerek 
alaya başladı. 

(Arkası Yar) 

Hergün 
Şu 
Aptal 
Dünya 

._ ____ .__Yazanı r.foıolfnl -

( Bat tarafı 3 üncü sayfada ) 
noktasından fena idi. Fakat bu, 
meselenin yalnız bir ytizü idi. Bu 
cinnet devrinin ilelebet devam et
mesi mümkün değildi.Bunlar, nbah 
gazeteleri açtıkları zaman, gece 
uykularında bir misli daha zen· 
gin olduklarını öğreniyorlardı. 
Bütün bunlar, onlar için güzel 
şeylerdi. Kendi hesabıma, birden
bire sermayesini iki misline çı· 
kararak faaliyetini artbran mü· 
esselerin sermaye sahiplerine 
acırım. 

Şurası muhakktır ki bugün 
sınai ve ticari müesseseler ıslaha 
muhtaçtırlar. 

Artık mes'uliyetsiz para ka· 
zanma zamam geçmiştir. Hususi 
sermayeler, milletlerin hayatları 
üzerinde okadar büyük tesirler 
yapmaktadır ki, millet ve devlet
ler artık bu sermayelere serbestçe 
istediklerini yaptırmak hakkını 
veremez. Mesele fertlerin şahsi 

teşebbüslerin inönüne geçmek de
ğildir. Bilakis ferdi teşebbüsler . 
devlet tarafından teşci edilir. 
Fakat siyasi ve içtimai iktısat 
uırAumun menfaati namına devle· 
tin kontrolü altrna vazedilmek 
lazımdır. İktisadi müesseselere 
eski itimadın iadesi en mühim 
meselelerden birini teşkil eder. 
Maliyeciler balkı okadar al· 
dattılar ki, bugün artık on-
lara karşı umumi bir itimatsız· 
lık vardır. Bu itimat teessüs etme
dikçe dünyanın salah bulmasına 
imkan yoktur. 

Bu itimat, ancak mes'uliyetsiz 
küçük bir akalliyetin delice işler 
yapamıyacağı kanaati hasıl ol· 
makla, teessüs edebilir . . 

KREDİ LYONE BANKASI 
ANONİM ŞİRKETi 

Tamamen tediy~ edilmiş sermaye Fr. 403 milyon 

lhliyat akçesi Fr. 800 - milyon 

JO Nisan 1932 tarinindekl Bilançodur. 

MEVCUDAT 

Mevcudat, Hazine Fransa Bankası 

Bankalardaki P.1atlubat 
Cilxdan ve Müdafaa! Milliye ıenedatı 
Te mlnallı avanslar 
Heııabalı cariye 
Es'ı am ve tahvilatlı · mevcuda ( Hisse ıcnedah, bonolar• 
ta!wilittar ve rantlar ) 
Mu'ıtelif heaabat 
&mla!ı: 

Vadesiz mevduat Te ıenedat 
Heııabab cariye 
Badettahail vaclbütediye hesabat 
Poliçalar 
Vadeli senedat 
Muhtelif hesabat 

DÔYUNAT 

1931 ıenel hesabiyeılıUn lemettuu " bakıyeıl " 
Senel sabıkanın " Klir ve Zarar ,. hesabı bakıyesl 
Muhtelif ihtiyat akçeleri 
Tamamen tediye edUmlt sermaye 

Fr. 5.734.672.919,75 
" 3-12.814.852,71 
" 6.193..205.517,87 
" 321.467.828,76 
" 3.315.974.418,93 

" 4.5!0.570,85 
•• 233.200.631 ,08 
" 35.000.000,08 

Fr. 16. 135.846.73~,95 

Fr. 5.603.802.053,55 
" 8.229.320.221,69 
" 257.156.909,41 
n 219.437.029, 17 
.. 325.337.207,79 
" 284.932.263,42 
• 44.293.280. tt 

• 13.567.774,92 
" 800.000.000, tt 

• 408.000.000, " 
Fr. 16.185.846.739,~ 

Umumi Müdilrler Mecllll idare Raı.1 

Baron BrincarJ R. Maıson E. Escarra 

Sayfa 11 

Bulgaristan Artist 
zel Bir Temsil Ve 

.Gü
iler 

Bulgar artist ve gazetecllerl bir arada 

Şehrimizde bulunan misafir Bulgar artistleri dün gece Tepebaşı 
tiyatrosunda ilk operetlerini temsil ettiler. Aşk ile başl:yan ve izdi· 
vaçla nihayetl~nen operet çok alkış topladı. Sahnede 50 artist danı 
etmekte ve 25 artist te şarkı söylemekle idi. Bulgaristanda yüksek 
tahsilini ikmal etmiş milli hars terbiyesi için çalışan amatör gençler
den mürekkep olan bu heyet cidden hazıruna güzel bir gece ya· 
şatb. 

==============================-=========================-=-==-
~ 

Mübadele Ve lskin Hare-
ketlerinin Umumi Neticesi 

~~~~~-·------

Bu İşler İçin Şimdiye Kadar 16,861,876 
Lira Sarf edilmiştir 

----· ----
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

projesi mukavelesi yapıldı. Bu pro
j e mucibince, İzmir vilayeti sa· 
hillerinin 30 kilometre dahilinde 
oturan Mak edonyadaki Türk 

köylerindeki köylüler mübadele 
edileceklerdi. Fakat araya umu· 
mi harp girince projenin ihtiva 

ettiği esaslar tatbik edilemedi. 
Fakat İstiklal harbini müteakı p 
İzmirden çekilen Yunan ordusile 
birlikte rum abli de Yunanistana 
gittiler. Bunun üzerine Lozanda 

hepimizin malumu olan mübadele 
mukavelenamesi imzalandı. Türk 
ve Yunan hükumetleri tarafından 
923 tarihinden itibaren tatbik 
edilmeye başlanan mübadele ha· 
reketi neticesi olarak o tarihten 
bugüne kadar Yunanistandan 

Türkiyeye mübadil sıfatile 
499,239, kişi gelmiş ve iskan 
edilmişlerdir. Bu mübadillerden 
başka gayrimübadil olaralc 
172,029 harikzede sıfatiyle 

14,312 mülteci sıfatiyle 35,936, 
yerli ahaliden 18,430 kişi mem-

leket dahilinde muhtelif mınta· 
kalara iskan edilmişlerdir. Bun· 
dan başka Şark viHlyetlerinden 

senesinin nihayetine kadar sarfe· 
dilen paranın miktarı 16,861 ,876 
liradır. Bu hususta en fazla 1ar
fiyat 339 ve 340 senelerinde ya· 
pdmıştır. Bu suretle her seneye 
düşen miktar 2,410,000 lira ka· 
dardır. 

İklimler 
Müellifi : Andre Mortnra 

Müter cimi : Haydar RSfat 

Kit:ılJ ın aslı bir sonede 340 dd., 
basıl ım ~ t ır. 

Yeni Neşri,qat 

Temmuz 1914 - Gazetuıniz ta-
rafıııd :ı.n tefrika edil mit olan ıncş lı ur 
Eııı i l L iiılvigiıı eseridir. Haydar Hifat 
Boy tarafından tercüme edilmiştir. Her 
kitapçıda 150 kuruş fiatle s:ıtılınakt~ı

dır. Tav~i} o ederiz. 

ar AkaGündüz..,.. 
Kitap evi ve kaatçıhk 

Sahipleri: Kemal, Bilal, Adil 
Anafartalar cad. No. 69·71 Ankara 

Telefon. 3377, Telgraf, Ankara • Akba 

Ankara'mn en büyük 
kitaphanesidir. de 2,77 4 kişi Garp vilAyP.tlerine 1 

naklolunarak iskan edilmişlerdir. •••ı+wımıı•htiiAill·:lillliiliml•m••-•I 
Bu suretle memleket dahilinde 
iskan edilenlerin miktarı 7 42,820 
kişidir. 

Memleket dahilinde Adiyen 
iskan edilen hu miktar ahaliye 
88,700 ev, 5,000,000 dönüm ara· 
zi, bağ ve bahçe, 4,300,000 ka· 
dar da zeytin, incir ve diğer 
ağaçlar dağıtı)mıştır. 

Bunlara ayrıca borç olarak 
7,618,000 kilo tohum ve zahire, 
27,501 tane pulluk, 12 traktör, 
41,253 ziraat a!atı, 22,994, çift 

hayvanı verilmiş ve sermaye ola· 
rak 15, 238 lira dağıtılmıştır. 
Bunlardan başka iskan işleri için 
tamir masrafı olarak 19, '!79 lira 
sarfedilmiş ve 69 tane nümune 
köyü tesis olunmuştur. Bu nü· 
mune köyleri için 1,786,684 lira 
sarfedilmiştir. Mübadele ve iskan 
makaadile 339 tarihinden 929 

Çocuk blStalı ki arı miltc!uuısı 

Dr. SE~AİRAM{S EKREM H. 
melcte;> sokağı Tel: 2496 

Kulak, Boğaz, Burun Mütehassıaı 

Dr. Ekrem Behçet 
Beyoğlu, Mektep sokak 1 Tel: 2496 

1~-.ı.::-. ' - ".,•-i .... • ~ , .-.' U9Hi5iw+iM<' 4™ 
Fotoğraf ı alı/ili Kuponu 

Talıiati nizi öğran m e'.< istiyors:ı. uıt. 
fotoğrafınızı 5 adot. kupon ile b ir -
likte gönderiniz. 1''o to;;ra.rı nıı smıy ;\ 

Üılı illir Y O i:ı.rl ., ecl il mc:ı . 
~---_...;,;;;,;.;,;,;.;.;. ____ ~-----------

lsi ın , meslek 
' ey:ı. san' at? 

Hangi ımallerin 

cevabı ? 

Fotoğr:.ı.f intiş:\r 

edocok mi ? 

Fotoğrafın kli~i :ı:J kur111luk 
pul rnukabil\ntlll ~'\nderlle!.ıil ir 



EVDE SICAK SU 
Bugün hemen hemen bUtlin evler bir su tevzi mecrasına rapto

Junmuşttır. Bu, evvelce bir lüks telakki edilirdi. Halbuki her modern 
aparbmımda banyo dairesi, tualet odası hatta bir veya birkaç lavabo 
vardır. Tatbikab sUratle çoğalmış olan sıcak su evlerde günbegün 
bir ihtiyaç, bir zaruret halini alıyor. Onun için her soğuk su pirizi 
yunında bir sıcak su pirizi bulunmak elzemdir. 

Şimdiye kadar sıcak su lüzumu olduğu zaman hazırlanırdı. Bu 
ıuretle hem vakit kaybolur hem de mesken hıfzıssıhhasının asri 
prensipleri itibarile evin sair yerlerinde de bulunması lazım gelen 
ıu mutfağa munhasır kalırdı. 

İnsanın ihtiyaçları gibi teknik le hatta daha geniş olarak lekem· 
mülAta uğramış ve yeni ihtiyaçlara tamamen tekabnl eden cihazlar 
kat nlunmus. 

.$ebirde ve köylerde pek zıyade intişar eden iddibarlı elektrikli 
su ısıtıcı cihazı diğer cihazlar kadar idareli olduğu gibi fazla olarak 

lddiharh elektrikli su ısıtıcı cihazı Elektrik şirketinin tatbik 
ettiği hususi tarife sayesinde su ısıtmak iç\n sarfettigi cere· 
yam pek ucuza mal eder. 

Haznesinin hususi bir kaplaması sayesinde ıu yüksek hararet 
derecesini bütün gUn muhafaza eder. 

Arzu edilen miktarda sıcak su elde etmek için bir musluğu açmak 
kAfidir. Bunun haricinde su ısıt ıcı cihazı tamamen otomatiktir. Ne 
nezarete ne de tamire ihtiyaç göstermez. Binaenaleyh azamı emniyet 
ve sadelikle azami konfur temin eder. 

Elektrikli su ısıtıcı cihazı her evde bulunması IAzım2elen ideal 
bir cihazdır. 

SATIE 
Elektriki au ve banyo ısıtıcı cihazlarım 

12 ag vade ile veresiye 
Yt tm PP 

ler. mide barsak. tae. kum hastahklarına 

ZLA 
1 temmuz cuma gunu açıllyor. 

Sabahları köprüden 6,30, 8,20, 9,30, 11,40 da Haydarpa~aya 
hareket eden vapurların trenleri membalara kadar giderler. 

1932 senesi 
Yaz mevsiminin 
RENK modası 

., 
Bu rengi 

Krep PRIMVER 
!erde tatbik etti 
l P E K i Ş ten 444 numaralı 

PRIMVER Krepinl 
isteyiniz. 

TAViL ZADE VAPURLARI 

IZMIR POSTASI 

~~p~u~~k~} 
tamirat ve telvinab ikmal ve 
lüks kamaralar ilave edilerek her 
pazartesi 17 de Sirkeciden hare-
ketle Gelibolu, Çanakkale VP. İz· 
mire azimet ve Çanakkaleye 
uğrayarak avdet edecektir. Yol
cu bileti vapurda da verilir. 

Adres: Yemişte Tavilzade Mus
tafa biraderler. Telefon: 2.2210 

lstanbul ikinci icra Memur· 
lujiundıı n : Bir alacağın temini 
zımnında mahcuz ve açık a rthrma 
ıuretile paraya çevrilmesi mukarrer 
men•ucat imaline mahsuı makine 

ve yün kurutmıya mahsuı maa tefer· 
ruat ıoba ve uir buna müteallik 
emval 30/6 932 tarihine müaadif 

pcrfembe 2ünü saat 14 ilA 16 ya 
kadar Eyüpte Silihtarağa · caddesinde 
l<Aln Altın Yıldır. şirketi mensucat 
fabrik&11 derununda satılııcağınd!ın 
taJfp olanların mer.kQr gün ve saatte 
mah1111i mukurde hazır bulunacak 
memuruna müracaatleri ilin olunur • 

--- 8 

KONYA 
Milli Sanayi Sergisine 

iştirak ediniz. 
1 .. 15 Temmuz 932 

fii racaat mahalli : Konya MilH 

lktısat vo 'fasarruf Cemiyeti. 

~ıı:ıv1.1oı(1411 ıu11wmıo 

ıı•• uu•ıu•qô oA :ıı•ı••••ull( 'ır'HJvqnm 
fUJJOAll.Aal UQZ!!UDIDA 'J(llmlO 18.lll J.l~S 

zıs-e~JıJ 'znsunqes 'znsns 

letanbul ikinci icra Memur· 
•ujiundan ı 

Mukatldcma Jstanbulda 'ralıtakalode 
78 No. lı mağazada muki m iken cl
yevm ikamotg§.lıı meçhul olan Dir:m 

li:uyuıncıyaıı gf. yo 

" Al bc r \"oıu llocde ,, den toııı li· 
kon Yako 1\lizra hi Efendinin bi r kıt'a 
senot mucibince ziııımettiııizdo alacağı 

olduğu icldia oyledi ~ri 129 lira. GO ku
ruşun mafaiz vo ıııasarif haciz yolu 
ilı' va ki rııilrnC'aat ve talebi llzorino 
olhapta tanzim ve tarafın ıza güııdcri

loıı ötlcrııc emri ikaınl'tga. lımızıı ı mcç
hıı liycti hasobi lo tebligat ı m ıık tcziye· 

ııiıı ilfiııoıı icral) ı takarrur etmiş ol
makla tarihi ilfmdan itibaren uir :ı.y 
zarfıııda ve 932 Hi28 Xo. lu ile icra
nın durına~ı lıakkrnda hir itira1.1 ka
nuni serdctınecliğiniz vo müddeti mc.z
kiırcnin hitamı müteakip 8 giin zar
fında iso ıniıdclcabi h bor cunuzu tc -
viyo vo itfaya tckabill edecek emval 
irae cdcıncdi~iniı takdirde bervcç hf 
mtinı.caat ve talep muamcl!tı icra. iyo
ııi n gıyal.ı ı ıııztl ::ı. i nfa7.ına tovess iil kı

lın acağı m :ı.IU ınunuz ol ın:.ı.k '\'0 oll.ı:ıp

taki thlcınn emrinin tohliği makauııııa 
kaiın o lıııak fö:erc i l fın en kcyriyet 
l f'l.ıliğ o lunu r. 

Sıhhi yemekler - Buzlu içkiler 

FRIGECO 
18 ay vade ile 

SATİE---

Dr. Aristi"di 
Muaye neha nesi : 

Emlnönll : Emlnönil han 3 Oncil kat No. 8 

Dr. A. KUT .EL 
Cilt •• &Ghrnf baıtahklu teda-

vihaneai Karakc17 Börekçi fırını 
•ırasında 34 

Son Posta Metbaear 

Sahiplen ı AH aa.-. S.lha Ra .. p 

~irat lıliWtr4 HaUI Udt 

SU-DO-RONO 
PERTEV 

TERLEMEYE MANi 

İstanbul Evkaf Müdüriyeti İlanları 
1 - Bahçekapısında 4 cll Vakıf han dahilinde 17 • 66, 4 • 12. 9-4, 

16- 15, 7- 14, 5· 22 No la mağazalar ile dükkanlar. 
2 - Hanın tahtında kebir bodrum 1 No lı küçük depo dipten 

2 • ci direğe kadar • 
3 - Hanın asma katında 1, 2, 11, 12, 13, 14, 16, 31, 33, 35, 38 

No. b odalar. 
4 - Hanan 1 • ci katında 1-8, 16, 18, 26, 27, 28, 32, 35, 36, 31 

No. lı odalar. 
5 - Hanın 2-ci katında 1 • 8, 4, 6, 10, 11, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32' 

34, 35, 37, 39 No. lı odalar. 
6 - Hanın 4 • cU katında l • 8, 7, 8, 9, 10 12, 14, 16, 18, 22 No. b 

odalar. 
4 • cii Vakıf han dahilinde balada yazılı olan mağaza, dOkkAn vo 

odalar ayrı ayrı 933 - Mayıs gayesine kadar kiraya verilmek üzere 
müzayedeye konmuştur. ihaleleri Temmuzun 11 • ci pazartesi güoil 
saat 15 - te yapılacaktır. Taliplerin yevm ve saati mezküre kadar 
Çemberlitaş'ta Evkaf Müdüriyetinde Akarat kalemine mUracaatlan 

Yeni icra ve iflas Kanunu 
Meclisi Millice bu kcrre tadil edilen İcra ve iflas Kanunu 

19 haziran tarihli Resmi Cerideden alınarak aynen basıl
mıştır. Gayet musqbhahtır. Tek bir yanlışı yoktur. Fiati 50 
kuruş, ciltlisi 75 kuruştur. Taşradan sipariş verenlere posta 

ücreti alınmadan gönderilir. Sipariş yeri : 

İstanbul Türk Neşriyat Yurdudur 

Büyük Tayyare 
PİYANGOSU 

12 inci Tertip 6. ıncı keşide 

11 temmuz 1932 

Büyük ikramiye: 
200.000 Liradır. 

Ayrıca: 50.000, 30.000, 20.000, 
10.000 Liralık ikramiyeler ve 

100.000 Liralık bir mükafat. 


